
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Hasil Belajar 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2003: 2). 

Menurut Hamalik (2001: 30) bahwa, belajar merupakan suatu proses perubahan 

tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungannya.  Bukti bahwa 

seseorang telah belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku pada orang 

tersbut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi 

mengerti.  Perubahan tingkah laku tersebut merupakan hasil belajar.  

 

Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Pengertian belajar secara psikologis tersebut diuraikan lagi 

guna memudahkan dalam memahami pengertian belajar tersebut, yaitu belajar 

adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya 

(Slameto, 2003: 3 ). 

 

Skinner dalam Dinn Wahyudin dkk (2006: 3.31) berpendapat bahwa belajar 

adalah suatu perubahan perilaku. Pada saat orang belajar maka responnya menjadi 
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lebih baik. Sebaliknya, apabila seseorang tidak belajar, maka responnya 

cenderung menurun. Sedangkan menurut Piaget dalam Dinn Wahyudin dkk 

(2006: 3.32) berpendapat bahwa belajar sifatnya individual. Artinya proses belajar 

merupakan interaksi individu dengan lingkungannya. Perkembangan individu 

tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan intelektual 

dan usia yang bersangkutan. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa belajar adalah suatu 

pengalaman dan pengalaman itu salah satunya diperoleh berkat adanya interaksi 

antara seseorang dengan lingkungannya yang akan nampak pada peningkatan 

kualitas sebagai hasil dari belajar guna mencapai tujuan. Dengan belajar, 

seseorang akan mendapatkan pengetahuan yang optimal dari hal yang tidak tahu 

menjadi tahu. 

 

Menurut Muchtar Buchori dalam Sari (2007: 15) mengemukakan bahwa tujuan 

khusus evaluasi ada dua, yaitu: 

a. untuk mengetahui kemajuan belajar siswa selama jangka waktu tertentu 

b. untuk mengetahui tingkat efisien metede-metode pendidikan yang digunakan  

selama jangka waktu tertentu. 

 

Menurut Suharsimi dalam Sari (2007: 10) secara garis besar faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu : 

1. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri manusia dapat diklasifikasikan 

menjadi dua, yaitu faktor biologis dan faktor psikiologis, yang dikategorikan 

sebagai faktor biologis antara lain: usia, kematangan, dan kesehatan, 

sedangkan yang dikategorikan sebagai faktor psikologis adalah kelelahan, 

suasana hati, motivasi, minat, dan kebiasaan belajar. 
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2. Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri manusia yang diklasifikasikan 

menjadi dua, yaitu faktor manusia (human) dan faktor non-manusia seperti 

alam, benda, hewan, dan lingkungan fisik.  

 

 

Salah satu cara untuk mengetahui hasil belajar siswa adalah dengan diadakannya 

evaluasi. Menurut Dimyati dan Mudjiono (1999: 200) menyatakan bahwa evaluasi 

hasil belajar merupakan proses untuk menentukan nilai belajar siswa melalui 

kegiatan dan atau pengukuran hasil belajar. 

 

Ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari cara manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya secara individu 

maupun kelompok mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan. 

Karena ekonomi mempunyai peranan yang penting dalam aktivitas bisnis 

ekonomi, maka pembelajaran ekonomi harus dilaksanakan dengan baik. 

 

Hasil belajar ekonomi merupakan hasil belajar yang dicapai siswa dalam pelajaran 

ekonomi selama siswa mampu memahami konsep-konsep, prinsip-prinsip serta 

mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari setelah siswa 

mempelajari kompetensi dasar yang diajarkan.  Untuk mengetahui sejauh mana 

keberhasilan siswa, diperlukan pengukuran hasil belajar yaitu melalui suatu tes 

dan dinyatakan dalam bentuk angka atau nilai tertentu. 

 

2. Budaya Membaca 

Budaya  adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa, 

dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa sanskerta buddhayah yaitu 

bentuk jamak kata buddhi yang berarti budi atau akal. Ahmadi  membedakan 

pengertian budaya dan kebudayaan. Budaya adalah daya dari budi yang berupa 
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cipta, karsa, dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan 

rasa tersebut (Ahmadi, 2007: 58). Sedangkan menurut Tylor dalam Setiadi (2008: 

27), budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan 

yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 

Selanjutnya menurut Koentjaraningrat (2000: 181), kata budaya berasal dari kata 

Sansekerta yaitu buddhi. Ditambahkan pula bahwa kata budaya sebagai suatu 

perkembangan dari majemuk budi dan daya. Karena itu budaya dapat diartikan 

sebagai daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa. Lebih lanjut 

Koentjaraningrat membagi kebudayaan dalam tiga wujud yaitu : 

a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleksitas dari ide-ide, gagasan, 

nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan lain-lain; 

b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleksitas aktivitas kelakuan 

berpola dari manusia dalam masyarakat dan; 

c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. 

Berdasarkan  pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa budaya adalah suatu 

keseluruhan dari perilaku manusia yang telah menjadi kebiasaan yang diperoleh 

melalui belajar. Sedangkan kebudayaan merupakan hasil karya, rasa dan cipta 

yang didapat seseorang sebagai masyarakat. 

  

Selanjutnya Sutarno (2006: 27), mengemukakan bahwa budaya baca adalah suatu 

sikap dan tindakan atau perbuatan untuk membaca yang dilakukan secara teratur 

dan berkelanjutan. Seorang yang mempunyai budaya baca adalah bahwa orang 

tersebut telah terbiasa dan berproses dalam waktu yang lama di dalam hidupnya 

selalu menggunakan sebagian waktunya untuk membaca. 
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Membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang ditulis (dengan 

melisankan atau hanya dalam hati), mengeja atau melafalkan apa yang tertulis, 

mengucapkan, mengetahui, meramalkan, memperhitungkan, dan memahami 

(KBBI, 2007: 83). Sedangkan menurut Soedarso dalam Mulyono Abdurrahman 

(1999: 200) mengemukakan bahwa membaca merupakan aktivitas kompleks yang 

memerlukan sejumlah besar tindakan terpisah-pisah, mencakup penggunaan 

pengertian, khayalan, pengamatan dan ingatan. 

 

Menurut Rozin (2008) Budaya membaca adalah kegiatan positif rutin yang baik 

dilakukan untuk melatih otak untuk menyerap apa – apa saja informasi yang 

terbaik diterima seseorang dalam kondisi dan waktu tertentu. Sumber bacaan bisa 

diperoleh dari buku, surat kabar, tabloid, internet, dan sebagainya. Dianjurkan 

untuk membaca berbagai hal yang positif. 

Informasi yang baik akan membuat hasil yang baik pula bagi anda. 

 

Berdasarkan uraian di atas, membaca merupakan suatu proses untuk mendapatkan 

informasi atau pengetahuan melalui indera mata atau penglihatan serta 

pemahaman dan ingatan. Melalui kegiatan membaca kita dapat memenuhi segala 

hal yang berkaitan dengan ketersediaan sarana bahan bacaan yang sesuai dengan 

kebutuhan. Saat membaca kita dituntut untuk dapat menginterprestasikan serta 

mengevaluasi bahan bacaan sehingga nantinya seseorang itu mampu memperoleh 

gambaran yang utuh atas informasi yang didapat. 

 

Salah satu unsur penunjang yang paling penting dalam dunia pendidikan adalah 

keberadaan sebuah perpustakaan. Adanya sebuah perpustakaan sebagai penyedia 
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fasilitas yang dibutuhkan terutama untuk memenuhi kebutuhan belajar akan 

sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekolah itu sendiri. 

Perpustakaan Perguruan Tinggi merupakan sebuah pusat pelayanan dan informasi. 

Untuk itu setiap pengunjung terutama civitas akademik, berhak mengetahui 

palayanan dan informasi apa saja yang dapat diperoleh di Perpustakaan Perguruan 

Tinggi Tersebut. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah/PP No.5 tahun 1980 

tentang pokok-pokok organisasi universitas atau institute, bahwa Perpustakaan 

Perguruan Tinggi termasuk kedalam Unit Pelayanan Teknis (UPT), yaitu sarana 

penunjang teknis yang merupakan perangkat kelengkapan universitas atau 

institute dibidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat (Fahmi, 2008). 

 

Menurut Bafadal (2008: 8) fungsi perpustakaan adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi edukatif 

Adanya perpustakaan sekolah dapat meningkatkan kemampuan membaca 

siswa, guru, dan karyawan. Selain itu, perpustakaan sekolah tersedia buku – 

buku yang sebagian besar pengadaannya disesuaikan dengan kurikulum 

sekolah sehingga dapat menunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 

2. Fungsi informasi 

Bahan – bahan perpustakaan yang disediakan oleh perpustakaan sekolah baik 

buku – buku maupun non – buku seperti majalah, koran peta dan sebagainya, 

semua ini akan memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan 

siswa, guru dan karyawan. 
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3. Fungsi riset 

Adanya bahan pustaka yang lengkap, siswa dan guru dapat melakukan riset 

yaitu mengumpulkan data atau keterangan – keterangan yang diperlukan. 

 

Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan yang ada diharapkan dapat 

menumbuhkan budaya membaca oleh seluruh warga sekolah / perguruan tinggi. 

Perpustakaan menjadi salah satu faktor penunjang dalam melestarikan budaya 

membaca. Selain itu, yang menjadi pendorong atas bangkitnya minat baca ialah 

ketertarikan, kegemaran dan hobi membaca. Sedangkan pendorong tumbuhnya 

kebiasaan membaca adalah kemauan dan kemampuan membaca. Kebiasaan 

membaca terpelihara dengan tersedianya bahan bacaan yang baik, menarik, 

memadai baik jenis, jumlah maupun mutunya. Oleh karena itu, kebiasaan 

membaca dapat menjadi landasan bagi berkembangnya budaya membaca. 

 

Sarana yang sangat menunjang tercapainya tujuan pendidikan adalah budaya 

membaca. Budaya membaca adalah keterampilan seseorang yang diperoleh 

setelah seseorang dilahirkan, bukan keterampilan bawaan. Oleh karena itu budaya 

membaca dapat dipupuk, dibina dan dikembangkan. Untuk tujuan akademik 

membaca adalah untuk memenuhi tuntutan kurikulum. Buku sebagai media 

transformasi dan penyebarluasan ilmu dapat menembus batas-batas geografis 

suatu Negara, karena itulah buku disebut jendela dunia. 

http://id.wikipedia.org/wiki/budaya. 

 

Agar siswa dapat membaca dengan efesien perlulah memiliki kebiasaan – 

kebiasaan yang baik. Kebiasaan – kebiasaan membaca yang baik itu menurut Gie 

dalam Slameto, (2003: 84) adalah sebagai berikut: memperhatikan kesehatan 

http://id.wikipedia.org/wiki/budaya
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membaca, ada jadwal, membuat tanda – tanda/ catatan – catatan, memanfaatkan 

perpustakaan, membaca sungguh – sungguh semua buku yang perlu untuk setiap 

mata pelajaran sampai menguasai isinya, dan membaca dengan konsentrasi penuh. 

 Sehubungan dengan minat, kebiasaan dan budaya membaca tersebut Sutarno 

(2006: 28 - 29) mengemukakan paling tidak ada 3 tahapan yang harus dilalui, 

yaitu: 

1. Dimulai dengan adanya kegemaran karena tertarik bahwa buku – buku 

tersebut dikemas dengan menarik, baik desain, gambar, bentuk dan 

ukurannya.  

2.  Setelah kegemaran tersebut dipenuhi dengan ketersediaan bahan dan 

sumber bacaan yang sesuai dengan selera, ialah terwujudnya kebiasaan 

membaca. Kebiasaan itu dapat terwujud manakala sering dilakukan, baik 

atas bimbingan orang tua, guru atau lingkungan di sekitarnya yang 

kondusif, maupun atas keinginan anak tersebut. 

3.  Jika kebiasaan membaca itu dapat terus dipelihara, tanpa “gangguan” 

media elektronik, yang bersifat “entertainment”, dan tanpa membutuhkan 

keaktifan mental. Oleh karena seorang pembaca terlibat secara 

konstruktif dalam menyerap dan memahami bacaan, maka tahap 

selanjutnya ialah bahwa membaca menjadi kebutuhan yang harus 

dipenuhi.  

 

Menurut Toyip, M. (2009) budaya membaca merupakan materi bacaan yang 

kompleks, rendahnya budaya membaca karena mereka belum menggunakan cara 

tertentu yang memudahkan, memahami dan mengingat kembali, dimana keadaan 

tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: 

1. Faktor siswa: 

a. Minat baca siswa rendah, mereka hanya mau membaca jika ada tugas 

dari guru dan harus dilaporkan. 

b. Motivasi belajar siswa rendah, termasuk dalam hal membaca. 

c. Siswa belum menemukan cara yang mudah dalam memahami isi 

bacaan. 

d. Siswa belum menemukan cara yang efisien untuk mengingat materi 

bacaan. 

2. Faktor guru: 

a. Guru masih kurang dalam memberikan tugas membaca. 

b. Guru kurang memonitor hasil belajar dari tugas membaca. 
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c. Guru kurang peka terhadap kesulitan siswa yang berhubungan dengan 

tugas membaca. 

d. Guru kurang memberikan bimbingan terhadap siswa tentang membaca 

yang efektif dan efisien. 

3. Faktor budaya sekolah: 

a. Kurang dikembangkannya budaya membaca di kalangan guru maupun 

siswa. 

b. Kurangnya fasilitas perpustakaan, misalnya ruangan dan tempat duduk 

yang kurang nyaman untuk membaca. 

 

 

Budaya membaca memang cukup berperan dalam menambah pengetahuan siswa 

yang juga akan berdampak pada hasil belajar siswa. Budaya membaca yang 

diterapkan oleh siswa berupa kebiasaan siswa dalam melakukan kegiatan 

membaca guna memperdalam dan menggali informasi atau pengetahuan yang 

mereka butuhkan. 

 

3. Motivasi Belajar  

Motivasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang ada dalam diri individu yang 

berupa sikap, tindakan dan dorongan untuk bertindak dalam mengarahkan serta 

menggerakkan individu pada suatu tingkah laku sehingga tujuan yang 

dikehendaki tercapai. Pada diri siswa terdapat kekuatan mental yang menjadi 

penggerak belajar, kekuatan mental itulah yang mendorong siswa untuk belajar. 

Kekuatan mental itu berupa keinginan, perhatian, kemauan atau cita-cita.  

 

Hal ini sesuai dengan pendapat Hamalik (2007: 158) “motivasi adalah perubahan 

energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan 

dan reaksi untuk mencapai tujuan”. Menurut B. Uno (2010: 1) menyatakan bahwa 

“motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku”.  

Sedangkan  menurut Mc. Donald, Motivasi adalah perubahan energi dari dalam 
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diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan 

tanggapan terhadap adanya tujuan (Sardiman, 2008: 73). 

 

Ini berarti motivasi akan menyebabkan terjadinya perubahahan energi yang ada 

pada diri manusia, sehingga akan berhubungan dengan perasaan dan emosional 

untuk kemudian bertindak atau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuanya. 

    

Motivasi dapat dibagi menjadi dua, seperti yang dikemukakan oleh Hamalik 

(2007: 162) sebagai berikut: 

1. Motivasi intrinsik 

yaitu motivasi yang tercakup didalam situasi belajar dan memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan murid. Motivasi intrinsik adalah 

motivasi yang hidup dalam diri siswa dan berguna dalam situasi belajar 

yang fungsional. jadi motivasi ini timbul tanpa pengaruh dari luar. 

2. Motivasi ekstinsik  

yaitu motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar, 

seperti ijazah, tingkatan hadiah, medali pertentangan, dan hukuman. 

motivasi ini tetap diperlukan di sekolah, sebab pengajaran di sekolah tidak 

semuanya sesuai dengan kebutuhan siswa. 

 

Hal ini sesuai dengan pendapat B.Uno (2010: 23) Yang menyatakan 

”motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa hasrat dan keinginan 

berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor 

eksternalnya adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif dan 

kegiatan belajar yang mendukung”. 

 

Terdapat dua macam motivasi dalam belajar yaitu faktor intrinsik dan ektrinsik. 

Motivasi faktor intrinsik merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri 

seseorang  dan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri 

seseorang, contoh motivasi intrinsik dapat berupa hasrat dan keinginan yang ada 
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di diri seseorang sedangkan motivasi ekstrinsik dapat berupa pembeian hadiah, 

penghargaan dan masih banyak lainnya. 

 

Selanjutnya Sardiman (2008: 92) mengemukakan ada beberapa cara untuk 

menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah, yaitu: 

1. Memberi angka (simbol dari kegitan belajarnya) 

2. Memberi hadiah 

3. Persaingan / kompetisi 

4. Ego-involvement 

5. Memberi ulangan  

6. Mengetahui hasil 

7. Pujian  

8. Hukuman  

9. Hasrat untuk belajar 

10. Minat 

11. Tujuan yang diakui 

 

 

Motivasi  belajar siswa dapat tumbuh dengan berbagai macam cara yaitu 

memberikan hadiah, memberikan pujian, adanya persaingan, hukuman, 

menciptakan keadaan yang nyaman bagi siswa, memperjelas tujuan yang akan 

dicapai dan masih banyak lainnya. Pemberian motivasi ini sangat penting untuk 

menumbuhkan keinginan siswa dalam belajar sehingga siswa mempunyai 

keinginan untuk memperoleh prestasi yang baik. 

 

Oleh Hamalik (2007: 161) yang menjelaskan fungsi motivasi adalah sebagai 

berikut: 

a. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan.Tanpa motivasi 

maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti belajar. 

b. Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan 

kepencapaian tujuan yang diinginkan. 

c. Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin bagi 

mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya 

suatu pekerjaan. 
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Sedangkan menurut Sardiman (2008: 85) fungsi motivasi dibagi menjadi tiga 

yaitu: 

a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi penggerak atau motor yang 

melepaskan energi. 

b. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan hendak dicapai. 

c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang 

harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.   

 

Hal ini berarti untuk memperoleh hasil belajar yang baik diperlukan adanya 

motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan, akan berhasil pula dalam 

mempelajari suatu pelajaran. Jadi motivasi ini akan senantiasa menentukan 

intensitas usaha belajar bagi para siswa. 

 

Motivasi tertinggi menurut Hewitt dalam Nasution (2008: 181) ialah motivasi 

untuk achievement atau keberhasilan yang merupakan syarat agar anak itu 

didorong oleh kemauanya sendiri dan merasa kepuasan dalam mengatasi tugas-

tugas yang kian bertambah sulit dan berat. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diartikan bahwa siswa yang memiliki motivasi 

yang tinggi, siswa tersebut akan mempunyai banyak energi untuk melakukan 

kegiatan belajar dan tidak cepat putus asa dalam menghadapi tugas-tugas yang 

semakin bertambah. 

 

4. Cara Belajar 

 

Semua siswa akan mengalami hambatan dan akan menyebabkan kurang 

berjalannya pembelajaran bagi siswa untuk dapat mencapai tujuan belajar. 

Walaupun telah mengerahkan semua kemampuan yang dimiliki oleh siswa untuk 
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dapat mencapai tujuan belajar, tetapi tidak semua dapat sesuai dengan yang 

diharapkan oleh siswa. 

 

Cara belajar merupakan suatu metode atau teknik yang digunakan siswa dalam 

proses pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Cara belajar setiap siswa 

pastilah berbeda. Setiap siswa memiliki cara atau gaya belajarnya masing-masing. 

Namun banyak siswa yang belum dapat menemukan cara atau metode belajar 

yang baik, efektif dan efisien sehingga mereka tidak memperoleh hasil yang 

optimal dalam proses pembelajaran. Sebelum belajar, sebaiknya siswa mampu 

menentukan cara atau gaya belajar dalam diri individu masing-masing. Karena 

cara atau gaya belajar dapat menentukan kenyamanan siswa dalam menerima 

materi pembelajaran. Menurut Hamalik dalam Nurbayanti (2008: 23), cara belajar 

adalah kegiatan-kegiatan belajar yang dilakukan dalam mempelajari sesuatu. 

Artinya kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan dalam situasi belajar 

tertentu. Sedangkan cara belajar yang efisien menurut Thursan Hakim (2005: 7) 

adalah cara belajar yang memungkinkan siswa menguasai ilmu dengan lebih 

mudah dan lebih cepat sesuai kapasistas tenaga dan pikiran yang dikeluarkan. 

 

Sedangkan Hamzah (2008: 180) mendefinisikan “Gaya belajar adalah cara dia 

bereaksi dan menggunakan perangsang-perangsang yang diterimanya dalam 

proses belajar-mengajar”. 

Menurut Slameto (2003: 32) 

“Cara belajar adalah langkah atau jalan yang harus dilalui dalam belajar 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Belajar bertujuan untuk mendapatkan 

pengetahuan, sikap, kecakapan dan keterampilan. Banyak anak didik gagal 
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atau tidak mendapat hasil yang baik dalam pelajarannya karena mereka 

tidak mengetahui cara-cara belajar yang efektif.”  

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa cara belajar yang efisien 

adalah suatu cara atau metode yang harus dilakukan oleh siswa guna mendapatkan 

hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi, siswa dalam proses 

pembelajaran harus mempelajari metode, kemahiran, atau cara belajar yang 

efisien agar siswa tidak mengalami kesulitam-kesulitan dalam proses 

pembelajaran. 

 

Terkadang siswa belum mengetahui cara-cara belajar yang efektif dan efisien. 

Mereka kebanyakan hanya mencoba menghafal pelajaran. Seperti yang sudah 

diketahui, belajar itu sangat kompleks. Hasil belajar dipengaruhi berbagai faktor 

yaitu kecakapan dan ketangkasan berbeda secara individual. . Walaupun demikian 

di bawah ini ada beberapa petunjuk cara-cara belajar yang efektif dan efesien 

antara lain: 

a. Keadaan jasmani. 

Belajar memerlukan tenaga. Karena itu untuk mencapai hasil yang baik 

diperlukan badan yang baik. 

b. Keadaan emosional dan sosial. 

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

kegagalan, yang mengalami guncangan karena emosi-emosi yang kuat, 

tidak akan dapat belajar dengan efektif. 

c. Keadaan lingkungan. 

Tempat belajar hendaknya tenang, jangan diganggu oleh perangsang-

perangsang dari sekitar. Untuk belajar diperlukan konsentrasi pikiran. 

d. Memulai pelajaran. 

Pada permulaan pelajaran sering dirasakan kelambanan, keengganan 

bekerja. Jadi kelambanan itu dapat diatasi dengan suatu perintah kepada 

diri sendiri untuk memulai pekerjaan itu tepat pada waktunya. 

e. Membagi pekerjaan. 

Sebelum memulai pelajaran kita terlebih dahulu menentukan apa yang 

dapat dan harus kita selesaikan dalam waktu tertentu. Menyelesaikan 

sesuatu tugas sesuai dengan yang direncanakan memberi perasaan sukses 
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yang menggembirakan serta menambah kegiatan belajar. Dengan 

semboyan "devide et impera " ”bagi dan dikuasai" kita dapat 

menyelesaikan pekerjaan yang banyak, yakni dengan membagi pekerjaan 

dalam bagian-bagian yang dapat diselesaikan. 

f. Adakan kontrol. 

Selidiki pada akhir pelajaran. Kalau hasilnya kurang baik, akan nyata 

kekurangan-kekurangan yang memerlukan latihan khusus. 

g. Pupuk sikap yang optimis. 

Adakan persaingan dengan diri sendiri, niscaya prestasi akan meningkat 

dan karena itu memupuk sikap yang optimis. 

h. Waktu belajar. 

Biasanya orang dapat bekerja dengan penuh perhatian selama 40 menit. 

Selama itu kita curahkan perhatian kita sepenuhnya kepada tugas kita. 

Kemudian kita adakan istirahat 5 menit persisi, tidak lebih atau kurang, 

lalu bekerja lagi selama 40 menit dan seterusnya. Waktu yang tepat kita 

jadikan alat untuk memerintah diri kita, menyeleweng dari waktu itu bearti 

kegagalan atau kekalahan. 

i. Buatlah suatu rencana keraja. 

sehari sebelumnya, sebaiknya sebelum tidur, kita buat rencana kerja secara 

tertulis untuk hari berikutnya. 

j. Menggunakan waktu. 

Menggunakan waktu tidak bearti bekerja lama sampai habis tenaga, 

melainkan bekerja sungguh-sungguh dengan sepenuh tenaga dan perhatian 

untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. 

k. Belajar keras tidak merusak. 

Belajar dengan penuh konsentrasi tidak merusak. Yang merusak ialah 

menggunakan waktu tidur untuk belajar. Tiap orang perlu tidur selama 7 

jam. Belajar sungguh-sungguh selama 2-4 jam sehari dengan teratur sudah 

cukup untuk memberi hasil yang memuaskan. 

l. Cara mempelajari buku. 

Sebelum kita mulai bacaan buku lebih dahulu kita coba memperoleh 

gambaran tentang buku dalam garis besarnya. 

m. Mempertinggi kecepatan membaca. 

Seorang pelajar harus mencapai kecepatan membaca sebanyak sekurang-

kurangnya 200 perkataan dalam satu menit. 

n. Jangan membaca belaka. 

Membaca belaka tidak banyak bermanfaat. Membaca bukanlah sekedar 

mengetahui kata-katanya, tetapi mengkuti jalan pikiran si pengarang. 

o. Cegah "cramming". 

Kesalahan yang banyak dibuat pelajar adalah memupuk pelajaran sampai 

saat terakhir yakni bila saat ulangan atau ujian sudah mendekat, sehingga 

mereka diburu-buru waktu. 

p. Membuat catatan. 

Membuat catatan memerlukan pemikiran, jadi tidak sama dengan 

menyalin. Catatan itu harus merupakan online atau rangkuman yang 

memberi gambaran tentang garis-garis besar daripada pelajaran itu. 

Gunanya adalah mengingat pelajaran. Jadi sewaktu belajar kita harus telah 
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mencoba memahami dan mencamkan isi pelajaran. Catatan itu sangat 

berfaedah bila kita hendak mengulanginya kelak. (Nasution, 2004: 50) 

 

 

5. Pengaruh Budaya Membaca, Motivasi Belajar, dan Cara Belajar 

Terhadap Hasil Belajar 

 

Saat proses kegiatan belajar mengajar di kelas, tidak semua siswa dapat menyerap 

materi yang sedang di terangkan oleh guru. Menurut Syah (2004: 144) secara 

global faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat dibedakan menjadi 

tiga macam, yaitu faktor internal, faktor eksternal dan faktor pendekatan siswa. 

Faktor internal yakni faktor biologis (kondisi umum jasmani) dan faktor 

psikologis (intelegensi, sikap, minat, bakat, dan motivasi). Faktor eksternal yakni 

lingkungan disekitar siswa (lingkungan alami, lingkungan sosial dan lingkungan 

instrumental). Dan faktor pendekatan siswa yakni jenis upaya belajar siswa yang 

meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran materi-materi pelajaran. 

 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam peserta didik, salah 

satunya adalah budaya membaca. Budaya membaca adalah suatu sikap dan 

tindakan atau perbuatan untuk membaca yang dilakukan secara teratur dan 

berkelanjutan. Seorang yang mempunyai budaya baca adalah bahwa orang 

tersebut telah terbiasa dan berproses dalam waktu yang lama di dalam hidupnya 

selalu menggunakan sebagian waktunya untuk membaca (Sutarno, 2006: 27). 

 

Budaya membaca merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan. Karena 

dengan kebiasaan membaca, siswa mampu mengoptimalkan materi-materi 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Dan budaya membaca memegang 

peranan penting dalam proses belajar siswa. Karena budaya membaca merupakan 
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seluruh rangkaian aktivitas membaca yang digunakan untuk memperoleh, 

menggali dan memperdalami materi pembelajaran dengan dorongan untuk 

memperoleh prestasi yang lebih optimal. Menurut B.Uno (2010: 28) menyatakan 

” seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar selalu akan berusaha 

mempelajari dengan baik dan tekun dengan harapan memperoleh hasil yang baik”. 

 

Pendapat diatas menyatakan bahwa  motivasi untuk belajar menyebabkan 

seseorang tekun dalam belajar, sebaliknya apabila seseorang kurang atau tidak 

memiliki motivasi untuk belajar maka ia tidak akan tekun dalam belajar. 

Ketekunan dalam belajar sangat diperlukan agar siswa dapat mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik. 

 

Cara belajar merupakan faktor pendekatan siswa, artinya jenis upaya siswa 

dengan menggunakan metode atau cara belajar untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran materi-materi pelajaran. Cara belajar dapat menentukan tingkat 

kenyamanan siswa dalam menerima dan menggali ilmu pengetahuan. Dengan cara 

belajar yang efektif, seorang siswa mampu mengoptimalkan hasil belajar. 

Sebaliknya cara belajar yang kurang tepat/tidak efektif akan berdampak pada hasil 

belajar yang minim. Dengan cara belajar yang baik pula dapat meningkatkan 

budaya membaca yang tinggi. Lingkungan keluarga merupakan faktor penunjang 

yang utama di dalam melancarkan kegiatan belajar. 
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B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Banyak penelitian relevan yang sebelumnya telah dilakukan oleh para peneliti 

terdahulu. Berbagai penelitian yang relevean ini penulis gunakan acuan dan 

bahan pertimbangan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini. 

Beberapa hasil penelitian relevan itu diantaranya adalah: 

 

Tabel 2. Hasil Penelitian Yang Relevan 

No Nama Judul Ksripsi Hasil 

1 Dwijayanti Pengaruh 

Intelligence 

Quotient, iklim 

sekolah dan budaya 

membaca terhadap 

hasil belajar 

ekonomi pada 

siswa kelas XI IPS 

SMA YP Unila 

Bandar Lampung 

tahun pelajaran 

2009/2010 

ada pengaruh antara budaya 

membaca terhadap hasil 

belajar siswa, dengan r 

sebesar 0,648. Selain 

persamaan salah satu 

variabelnya, persamaan lain 

penelitian ini dengan 

penelitian yang akan penulis 

lakukan terletak pada metode 

penelitian yaitu metode 

deskriptif verifikatif dengan 

pendekatan ex post facto dan 

survey. 

2 Imoratun Rofiqoh Hubungan motivasi 

belajar dan disiplin 

belajar terhadap 

prestasi belajar 

akuntansi siswa 

kelas 2 SMA 

Muhammadiyah 

Tangkit Batu Natar 

Lampung selatan 

tahun pelajaran 

2006/2007 

Ada hubungan antara 

motivasi dan disiplin belajar 

terhadap prestasi belajar 

akuntansi siswa kelas II SMA 

Muhammadiyah Tangkit Batu 

Natar Lampung Selatan tahun 

pelajaran 2006/2007 yaitu 

rhitung  0,436 atau 43,60% uji 

f diperoleh  fhitung = 8,074 

sedangkan ftabel diperoleh 

3,33 karena fhitung > ftabel  

yaitu 8,074 > 3,33 

3 Septi Damanik Pengaruh persepsi 

siswa tentang 

materi perkuliahan 

dan cara belajar 

terhadap prestasi 

belajar matakuliah 

manajemen 

pemasaran pada 

siswa program studi  

Ada pengaruh antara cara 

belajar terhadap hasil belajar 

dengan diketahui hasil (r) = 

0,907. Besarnya sumbangan 

cara belajar terhadap prestasi 

belajar diketahui dari nilai 

koefisien determinasi (r
2
) = 

0,822 dengan persamaan 

regresi  
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Tabel 2 Lanjutan 

No Nama Judul Ksripsi Hasil 

  Pendidikan 

Ekonomi Jurusan 

Pendidikan IPS 

FKIP Universitas 

Lampung 

Angkatan 2007 

Tahun Pelajaran 

2008/2009 

 

 

C. Kerangka Pikir 

Hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor ekstern maupun faktor 

intern. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa tersebut 

meliputi budaya membaca, motivasi belajar, dan cara belajar. Budaya membaca 

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Rendahnya budaya membaca siswa 

disebabkan oleh banyak faktor, baik yang bersumber dari dalam diri siswa 

maupun faktor yang berasal dari luar diri siswa. Beberapa faktor yang diduga erat 

kaitannya dengan budaya membaca siswa yaitu persepsi siswa tentang koleksi 

bahan pustaka dan motivasi untuk membaca. Melalui budaya membaca siswa 

akan terbiasa untuk menambah ilmu yang dimilikinya dan dimungkinkan akan 

berpengaruh pada hasil belajarnya.  

 

Motivasi adalah salah satu faktor psikologis yang dapat mempengaruhi prestasi 

belajar siswa. Karena dalam motivasi tersebut terdapat unsur-unsur yang bersifat 

dinamis dalam belajar seperti perasaan, perhatian, kemauan dan lain-lain. 

Motivasi belajar ini tidak hanya tumbuh dari dalam diri siswa melainkan motivasi 

juga dapat muncul berkat adanya daya penggerak dari orang lain guna menambah 

semangat belajar siswa. Pendapat ini didukung oleh Dimyati dan Mudjiono 
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(2007:  97-100) “Motivasi belajar siswa dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, yaitu 

cita-cita atau apresiasi, kemampuan, kondisi siswa, kondisi lingkungan unsur – 

unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran, dan upaya guru dalam 

membelajarkan siswa”. Faktor lain yang ikut berpengaruh terhadap hasil belajar 

adalah cara belajar siswa. Cara belajar adalah metode atau teknik yang digunakan 

siswa dalam proses pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Apabila 

seseorang siswa menggunakan cara belajar yang efektif dan efisien maka ada 

kemungkinan akan meningkatkan prestasi belajar siswa. sebaliknya, apabila siswa 

menggunakan cara belajar yang kurang efektif dan kurang efesien maka ada 

kemungkinan akan menurunkan hasil belajar siswa. Jadi, cara belajar adalah hal 

yang harus dimiliki oleh setiap siswa dalam proses memahami, memperdalam dan 

menggali informasi dan pengetahuan dalam kegiatan pembelajaran.  

 

Berdasarkan uraian tersebut, diduga bahwa variabel hasil belajar (Y) dipengaruhi 

dengan berbagai faktor penyebab, diantaranya budaya membaca (X1), motivasi 

belajar (X2), dan cara belajar (X3), maka dapat digambarkan kerangka pikir dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

 

             r1 

                  R   r2  

         r3  

 

 

Gambar 1. Model teoritis pengaruh variabel X1, X2 dan X3 terhadap Y     

                  (Sugiyono, 2010: 44). 

 

Budaya Membaca (X1) 

Hasil Belajar 

Ekonomi (Y) Motivasi Belajar (X2) 

Cara Belajar (X3)  
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D. Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2010: 64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah dalam penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh  budaya membaca terhadap hasil belajar  Ekonomi siswa 

kelas XI IPS Semester Ganjil SMA Negeri 1 Kasui Pasar Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

2. Ada pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa kelas XI 

IPS semester ganjil SMA Negeri 1 Kasui Pasar Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

3. Ada pengaruh cara belajar terhadap hasil belajar Ekonomi siswa kelas XI 

IPS Semester Ganjil SMA Negeri 1 Kasui Pasar Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

4. Ada pengaruh buaya membaca, motivasi belajar, dan cara belajar, terhadap 

hasil belajar Ekonomi siswa kelas XI IPS Semester Ganjil SMA Negeri 1 

Kasui Pasar Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

 


