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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Proses belajar merupakan hal yang dialami siswa yang merupakan suatu respon 

terhadap segala cara pembelajaran yang diprogramkan oleh guru dan pengelolaan 

pembelajaran bertujuan untuk mencapai tujuan belajar. Berkenaan dengan 

pembelajaran di SMP Negeri 3 Jati Agung tahun ajaran 2011-2012 untuk siswa 

kelas VIII menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Untuk pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) diidealkan pembentukan 

guru IPS yang berpandangan integratif. Sebenarnya tidak seluruh topik pengajaran 

harus mengandung suatu integrasi. Untuk melakukan integrasi guru tidak saja 

membutuhkan wawasan pengetahuan yang cukup luas, tetapi juga kadang-kadang 

diperlukan pertimbangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu 

para guru IPS wajib mendalami berbagai ilmu sosial termasuk teori-teorinya. 

Penerapan pembelajaran IPS mengharuskan siswa untuk aktif dalam kegiatan 

belajarnya. Keaktifan itu dapat berupa kegiatan fisik dan psikis, kegiatan fisik 

berupa membaca, mendengar, menulis, dan berlatih sedangkan kegiatan psikis 

seperti menggunakan khasanah pengetahuan untuk memecahkan masalah, 

menyimpulkan percobaan dan membandingkan satu konsep dengan yang lain. 
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Kegiatan belajar berkenaan dengan kegiatan fisik merupakan keaktifan siswa 

belajar, di dalam mempelajari IPS kebiasaan belajar yang perlu diterapkan adalah 

rajin membaca, karena dengan membaca dapat meningkatkan pengetahuan 

sehingga siswa dapat berpikir kritis terhadap masalah kehidupan yang terjadi di 

lingkungan sekitarnya sebab menurut N. Daldjoeni (1997:12) menyatakan bahwa 

materi IPS bersumber pada pusat kegiatan hidup manusia, seperti manusia dengan 

alam lingkungannya, manusia dengan kelompoknya, manusia dengan manusia 

lainya dalam usaha mencari nafkah, usaha mengadakan inpuls agama dan 

seterusnya. Itu menyangkut pusat-pusat kehidupan yang universal maupun yang 

dalam lingkungan konkritnya sendiri. 

Membaca terkait dengan membuat catatan, setelah membaca siswa dapat 

mempertahankan daya ingat tentang materi pelajaran IPS dengan cara membuat 

catatan tersebut. Catatan yang dibuat harus teratur dan rapi agar memudahkan 

untuk lebih memahami materi pelajaran. Selain itu, mengulang materi pelajaran 

IPS perlu dijadikan kebiasaan belajar agar materi dapat dikuasai dengan baik guna 

tercapainya prestasi belajar yang baik juga. 

Banyak faktor yang mempengaruhi belajar dan tercapainya prestasi belajar. Faktor 

tersebut baik yang berasal dari dalam diri siswa maupun faktor dari luar. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Slameto (2003:54) yang mengemukakan bahwa faktor 

yang mempengaruhi belajar digolongkan menjadi dua, yaitu: 

1. Faktor Intern 

a. Faktor jasmaniah, seperti kesehatan, dan cacat tubuh. 

b. Faktor psikologis, seperti intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif. 

c. Faktor kelelahan. 
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2. Faktor Ekstern  

a. Faktor keluarga, yaitu cara orang tua mendidik, relasi antar anggota 

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

dan latar belakang kebudayaan. 

b. Faktor sekolah, yaitu metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

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

sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, 

dan tugas rumah. 

c. Faktor masyarakat, yaitu kegiatan siswa dalam dalam masyarakat, teman 

bergaul, dan bentuk kehidupan. 

 

Selanjutnya Roestiyah (1994:2) mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Faktor internal ialah faktor yang timbul dalam diri anak itu sendiri, seperti 

kesehatan, rasa aman, kemampuan, kebiasaan, minat, aktivitas dan sebagainya. 

Faktor ini berwujud juga sebagai kebutuhan dari anak itu. 

2. Faktor eksternal ialah faktor yang datang dari luar diri si anak, seperti 

kebersihan rumah, udara yang panas, lingkungan dan sebagainya. 

 

Dengan demikian, jelas bahwa prestasi belajar siswa dapat dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang 

mempengaruhi belajar dalam penelitian ini adalah kebiasaan belajar dan faktor 

eksternal yang berasal dari luar siswa antara lain yaitu lingkungan belajar di 

rumah. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Djaali, bahwa: 

Kebiasaan belajar cenderung menguasai perilaku siswa pada setiap kali mereka 

melakukan kegiatan belajar. Sebabnya ialah karena kebiasaan mengandung 

motivasi yang kuat. Kebiasaan belajar yang teratur akan berdampak pada prestasi 

belajar yang baik pula (Djaali, 2008:128).  

Berdasarkan pendapat di atas bahwa prestasi yang dicapai oleh siswa  salah 

satunya ditentukan oleh kebiasaan belajar siswa tersebut. Pelaksanaan belajar 

yang baik oleh siswa yang dikerjakan secara terus-menerus, disebut juga dengan 
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kebiasaan belajar yang baik. Pentingnya pembentukan kebiasaan belajar yang baik 

ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hutabarat (1986:36) yaitu: 

“Kegiatan pendidikan banyak menyangkut pembentukan kebiasaan yang baik”. 

Selanjutnya Ahmadi, Abu (1991:161) mengemukakan bahwa “Kebiasaan belajar 

yang baik dari segi cara belajar, waktu belajar, keteraturan belajar, suasana belajar 

dan lain-lain, merupakan faktor penunjang keberhasilan belajar peserta didik”. 

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa kebiasaan belajar mempunyai peranan 

penting dalam proses pembelajaran. 

Kebiasaan belajar yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kebiasaan siswa 

dalam pelaksanaan jadwal belajar IPS di rumah, kebiasaan siswa membaca buku 

pelajaran IPS, kebiasaan siswa mengulang pelajaran IPS, dan kebiasaan siswa 

mengerjakan tugas secara mandiri. 

Setiap siswa memiliki kebiasaan belajar yang berbeda-beda. Kebiasaan yang 

kurang baik yang biasaanya diterapkan siswa adalah bermalas-malasan dalam 

belajar, mengulangi materi pelajaran hanya menjelang ujian saja, tidak rajin 

membaca dan kurang berkonsentrasi dalam belajar. Kebiasaan belajar yang 

dilakukan setiap siswa di SMP Negeri 3 Jati Agung berbeda, karena berdasarkan 

observasi sementara pada 12 siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 Jati Agung hanya 

1 siswa yang mempunyai jadwal belajar IPS dan melaksanakan jadwal belajar 

yang telah dibuatnya. Kemudian dalam hal mengulang pelajaran di rumah ada dua 

dari 12 siswa tersebut yang mengulang kembali pelajaran IPS di rumah. Jadi 

kesimpulannya masih ada siswa yang belum memiliki jadwal belajar sebagai 

pedoman untuk setiap kegiatan dalam belajarnya, dan masih ada siswa pula 

belajar secara tidak teratur dan terus menerus belajar karena keesokan harinya 
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akan ujian atau ulangan. Dengan kebiasaan yang kurang baik tersebut siswa akan 

kurang beristirahat, dengan keadaan tersebut setiap siswa perlu belajar secara 

teratur setiap hari hendaknya materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru 

hari itu pula diulang, kemudian dengan pembagian waktu yang baik dan memilih 

cara belajar yang tepat dan cukup istirahat akan meningkatkan hasil belajarnya. 

Prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Jati Agung pada mata pelajaran 

IPS tidak sama, karena masih saja ada sebagian besar siswa yang memperoleh 

prestasi yang kurang memuaskan. Dalam hal ini dapat ditunjukan pada penelitian 

pendahuluan siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Jati Agung pada mata pelajaran IPS 

seperti yang tercantum pada Tabel 1 berikut ini: 

Tabel 1. Jumlah Siswa Berdasarkan Kriteria Ketuntasan dan Kelas Bidang    

Studi IPS Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2011-2012  

No 

 

Kriteria 

Penilaian 

Kelas 

 
Jumlah 

 

% 

 
 VIII.A VIII.B  VIII.C  VIII.D  

1 ≥ 65 19 3 1 6 29 18,24 

2        < 65 21 37 38 34 130 81,76 

 

Jumlah 40 40 39 40 159 100 

Sumber: Dokumentasi Guru mata pelajaran IPS Kelas VIII SMP Negeri 3 Jati Agung 

Dari Tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa prestasi belajar IPS yang dicapai 

siswa termasuk dalam kategori tidak tuntas. Tercatat hanya 29 siswa (18,24%) 

yang tuntas, sedangkan yang nilainya tidak tuntas sebanyak 130 siswa (81,76%). 

Hal ini dapat terjadi disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah kebiasaan 

yang diterapkan oleh siswa. 
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Hal yang sama juga terlihat pada nilai yang diperoleh pada masing-masing siswa 

dengan rentang nilai yang cukup jauh antara nilai tertinggi dan nilai terendah 

untuk setiap kelasnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut: 

Tabel 2. Nilai Rata-rata Kelas Pada Mata Pelajaran IPS, Nilai Tertinggi dan                   

Nilai Terendah Siswa Tiap Kelas VIII SMP Negeri 3 Jati Agung 

Tahun Pelajaran 2011-2012 

No Kelas 
Jumlah 

Siswa 

Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 

Nilai Rata-rata 

Kelas 

1 VIII A 40 78 44 63,35 

2 VIII B 40 72 30 50,75 

3 VIII C 39 65 30 47,92 

4 VIII D 40 72 43 56,55 

    159     54,64 
Sumber : Dokumentasi Guru mata Pelajaran IPS Kelas VIII SMP Negeri 3 Jati Agung 

Dari Tabel 2 dapat terlihat bahwa prestasi belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 

3 Jati Agung belum merata. Hal ini terlihat dari jauhnya perbedaan nilai antar 

siswa, yaitu siswa yang mendapat nilai tinggi dan siswa yang mendapat nilai 

terendah untuk setiap kelasnya. Nilai rata-rata kelasnya  masih belum cukup 

optimal. 

Selain kebiasaan belajar, faktor lain yang berhubungan terhadap rendahnya 

prestasi belajar IPS adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang dimaksud 

dalam penelitian ini kondisi dan suasana tempat belajar siswa di rumah yang 

mencakup: kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya di rumah, 

hubungan  antar keluarga, kesehatan ruang belajar yang tidak terjaga dengan baik, 

sarana belajar siswa di rumah. 

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pencapaian prestasi belajar IPS siswa yang 

rendah, perbedaan dalam kebiasaan belajar siswa yang digunakan setiap siswa 
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dalam belajarnya dan lingkungan belajar siswa yang kurang mendukung menarik 

bagi peneliti untuk mengadakan penelitian yang berjudul “ Hubungan Antara 

Kebiasaan Belajar dan Lingkungan Belajar siswa di rumah dengan Prestasi 

Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 3 Jati 

Agung Tahun Pelajaran 2011-2012”. 

 

B. Identifikasi Masalah       

 

Dari latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan permasalahan siswa di SMP 

Negeri 3 Jati Agung adalah sebagai berikut: 

1. Kebiasaan belajar siswa dalam hal melaksanakan jadwal belajar IPS, 

membaca buku pelajaran IPS, mengulangi pelajaran IPS, mengerjakan tugas 

IPS secara mandiri cenderung tidak teratur. 

2. Lingkungan belajar siswa di rumah dalam hal kurangnya pengawasan orang 

tua terhadap anaknya, hubungan antar keluarga, kebersihan ruang belajar 

yang tidak terjaga dengan baik, sarana belajar siswa yang tidak lengkap. 

3. Kebiasaan belajar dan lingkungan belajar di rumah dengan prestasi belajar.  

 

C. Rumusan Masalah 

 

1. Apakah ada hubungan positif yang erat dan signifikan antara kebiasaan 

belajar dengan prestasi belajar IPS siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 Jati 

Agung? 
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2. Apakah ada hubungan positif yang erat dan signifikan antara lingkungan 

belajar di rumah dengan prestasi belajar IPS siswa kelas VIII di SMP Negeri 

3 Jati Agung? 

3. Apakah ada hubungan positif yang erat dan signifikan antara kebiasaan 

belajar dan lingkungan belajar di rumah dengan prestasi belajar IPS siswa 

kelas VIII di SMP Negeri  Jati Agung.  

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara kebiasaan belajar dengan 

prestasi belajar IPS siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 Jati Agung. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara lingkungan belajar di 

rumah dengan prestasi belajar IPS siswa kelas VIII di SMP Negri 3 Jati Agung. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis  hubungan antara kebiasaan belajar dan 

lingkungan belajar di rumah dengan prestasi belajar IPS siswa kelas VIII di 

SMP Negeri 3 Jati Agung. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

1. Sebagai saran kepada siswa dalam kebiasaan belajar dan lingkungan belajar di 

rumah dengan prestasi belajar IPS sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam strategi belajar IPS. 

2. Sebagai informasi tentang hubungan antara kebiasaan belajar dan lingkungan 

belajar di rumah dengan prestasi belajar IPS baik kepada guru, siswa maupun 

pihak lain yang berkepentingan.  
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3. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Program Studi 

Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan  Universitas Lampung. 

4. Sebagai bahan masukan bagi siswa dalam meningkatkan prestasi belajar IPS 

agar dapat meningkatkan hasil belajar kearah yang lebih baik. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini terbagi atas: 

1. Objek penelitian  

Objek dalam penelitian ini adalah hubungan kebiasaan belajar dan lingkungan 

belajar  di rumah dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS. 

2. Subjek penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP N 3 Jati Agung. 

3. Tempat penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Jati Agung. 

4. Waktu penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun 2012. 

5. Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial. 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial hakikatnya yaitu pembelajaran Suatu 

perubahan perilaku yang relatif permanen, dari sekelompok disiplin akademis 

yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan 

lingkungan sosialnya (Sapriya, 2009:35). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia

