
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

Bagian kedua akan membahas mengenai tinjuan pustaka, hasil penelitian yang 

relevan, kerangka pikir, dan hipotesis. Sebelum melakukan analisis kritis dan 

komparatif terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang relevan dengan semua 

variabel yang diteliti, penelitian dapat melakukan kesimpulan sementara. 

Perpaduan sintesa antara variabel satu dengan variabel yang lain akan 

menghasilkan kerangka pikir yang selanjutnya dapat digunakan untuk 

merumuskan hipotesis. 

 

A. Tinjuan Pustaka 

1. Kemandirian Belajar 

Kemandirian belajar adalah suatu perubahan dalam diri seseorang yang 

merupakan hasil dari pengalaman dan latihan diri sendiri tanpa bergantung pada 

orang lain. Dalam bertingkahlaku mempunyai kebebasan membuat keputusan, 

penilaian pendapat serta bertanggung jawab tanpa mengantungkan kepada orang 

lain. Mandiri sebagai adanya hak dan kewajiban yang dimiliki, mampu 

menentukan nasibnya sendiri, tidak tergantung pada orang lain sampai batas 

kemampuan, mampu bertanggung jawab atas segala tindakan dan persaan, mampu 

membuang pola perilaku yang mengingkari diri sendiri (Sumahamijaya dalam 

Siti, 2001: 26). 
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Bertanggung jawab terhadap diri sendiri adalah cermin kemandirian secara fisik, 

mental, emosional, dan moral. Dengan demikian akhirnya seseorang mampu 

mengarahkan dan mengurus diri sendiri. Seseorang dapat dikatakan mandiri jika 

secara fisik ia dapat bekerja sendiri, mampu menggunakan fisiknya untuk 

melakukan segala aktifitas hidupnya; secara mental dapat berfikir sendiri, 

menggunakan kreativitasnya, mampu mengekspresikan gagasannya kepada orang 

lain; secara emosional mampu mengelola perasaannya; dan secara moral memiliki 

nilai-nilai yang mampu mengarahkan perilakunya. 

 

 

Belajar mandiri memandang siswa sebagai manajer dan pemilik tanggung jawab 

dari proses pelajaran mereka sendiri. Didalam belajar mandiri sangat penting 

adanya motivasi dan kemauan. Motivasi memandu dalam pengambilan keputusan 

dan kemauan menopang kehendak untuk mennyelami suatu tugas, sehungga 

tujuan dapat dicapai. Menurut Mujiman (2005) belajar mandiri adalah kegiatan 

belajar aktif, yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu 

kompetensi yang dimiliki. Penetapan kompetensi sebagai tujuan belajar, dan cara 

pencapainnya baik penetapan waktu belajar, tempat belajar, irama belajar, tempo 

belajar, cara belajar, maupun evaluasi belajar dilakukan oleh siswa sendiri. Di sini 

belajar mandiri lebih dimaknai sebagai usaha siswa untuk melakukan kegiatan 

belajar yang didasari oleh niatnya untuk menguasai suatu kompetensi. 

 

 

Menurut Familia (2006: 45)  kemandirian dapat diartikan sebagai suatu 

kemampuan untuk memikirkan, merasakan, serta melakukan sesuatu sendiri atau  
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tidak tergantung pada orang lain. Menurut Havighurst (Familia, 2006: 32) 

kemandirian memiliki empat aspek, yakni aspek intelektual (kemauan untuk 

berfikir dan menyelesaikan masalah sendiri), aspek sosial (kemampuan untuk 

membina relasi secara aktif), aspek emosi (kemauan untuk mengelola emosinya 

sendiri), aspek ekonomi (kemauan untuk mengatur ekonomi sendiri). Menurut 

Sumahamijaya (2006: 26), menyatakan bahwa belajar mandiri adanya hak dan 

kewajiban yang dimiliki, mampu menentukan nasibnya sendiri, tidak 

tertergantung pada orang lain sampai batas kemampuan, mampu bertanggung 

jawab atas segala tindakan dan perasaan, mampu membuang pola perilaku yang 

mengingkari diri sendiri. Belajar mandiri adalah kemampuan berdiri sendiri, dan 

melaksanakan semua kegiatan sendiri. 

 

 

Kemandirian akan timbul ketika seorang anak merasa puas dan percaya bahwa 

dirinya mampu melakukan sesuatu. Kemandirian meliputi kemandirian dalam 

melakukan interaksi sosial, kemampuan dalam menolong dirinya sendiri dalam 

kegiatan rutin sehari-hari, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalah. 

Kemandirian pada seorang anak berkembang melalui sebuah proses, ketika anak 

mempunyai banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu dan merasa berhasil 

maka kepercayaan diri akan bertambah, ada kepuasan diri dan kemandirian lebih 

berkembang. Sikap tidak mandiri dipicu oleh adanya rasa kurang percaya diri 

untuk berperan secara aktif dalam interaksi sosial. Sikap mandiri meliputi 

kemampuan untuk menyesuaikan diri sendiri, mampu beri nisiatif, kreatif, dewasa 

dalam membawakan dan menempatkan diri, serta tidak mempunyai 

ketergantungan kepada orang lain. 
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Menurut Familia (2006: 45) anak mandiri pada dasarnya adalah anak yang 

mampu berfikir dan berbuat ubtuk dirinya sendiri. Serorang anak yang mandiri 

biasanya aktif, kreatif, kompeten, tidak tergantung pada orang lain, dan tampak 

spontan. Kemandirian belajar pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yang mempengaruhinya yaitu: faktor internal yakni keadaan atau kondisi jasmani 

dan rohani siswa, faktor eksternal yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa, 

faktor pendekatan belajar yakni jenis upaya belajar siswa untuk melakukan 

kegiatan pembelajan materi-materi pelajaran. Ciri khas anak mandiri antara lain 

mempunyai kecenderungan memecahkan masalah dari pada berkutat 

kekhawatiran bila terlibat masalah, tidak takut mengambil resiko karena sudah 

mempertimbangkan baik buruknya, percaya terhadap penilaian sendiri sehingga 

tidak sedikit-dikit bertanya dan meminta bantuan, dan mempunyai kontrol yang 

lebih baik terhadap hidupnya. Kemandirian pada anak  sangat penting karena 

merupakan salah satu life skill yang perlu dimiliki. 

 

Kepribadian seorang anak yang memilki ciri kemandirian berpengaruh positif 

terhadap prestasi belajarnya. Hal ini bisa terjadi karena anak mulai dengan 

kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri secara sadar teratur dan disiplin 

berusaha dengan sunguh-sunguh untuk mengejar prestasi belajar, mereka tidak 

merasa rendah diri dan siap mengatasi masalah yang timbul. 

 

Menurut Suparno (dalam Siti, 2010: 30-34), ada beberapa keterampilan-

keterampilan belajar yang harus dimiliki oleh siswa agar dapat meningkatkan 

kemandirian dalam proses belajarnya.  Berikut ini adalah perincian keterampilan-

keterampilan belajar tersebut. 
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a. Mengenali diri sendiri.  

Memahami diri sendiri menjadi sangat penting karena banyak orang yang 

keliru menafsirkan kemampuan-kemampuan dirinya baik karena menilai 

terlalu optimis maupun sebaliknya karena terlalu pesimis dan menilai 

rendah kemampuan-kemampuannya dan akan sangat penting untuk 

memahami apa yang sebenarnya ingin dicapai atau dicita-citakan, yang 

merupakan visi terhadap kehidupan yang akan datang. 

 

b. Memotivasi diri sendiri Motivasi ada yang bersifat instrinsik yaitu yang 

memang tumbuh di dalam orang itu sejak awal, tetapi ada juga motivasi 

yang sifatnya ekstrinsik yaitu yang berasal dari luar dirinya, apakah tu dari 

orang tua, guru, teman, maupun tuntutan pekerjaan. Menumbuhkan 

motivasi ini sebenarnya bisa dipelajari yaitu dengan cara membuat daftar 

keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh tatkala memutuskan untuk 

mempelajari sesuatu.  

 

c. Mempelajari cara-cara belajar efektif. 

Tipe atau gaya orang untuk belajar merupakan hal yang unik untuk dirinya 

dan mungkin sangat berbeda dengan gaya belajar orang lain. Namun ada 

beberapa tips yang dapat dicatat tentang tindakan-tindakan yang dapat 

membantu mengefektifkan seseorang dalam belajar, diantaranya. 

 

1. Memberi rangkuman. 

2. Membuat pemetaan konsep-konsep penting. 

3. Mencatat hal-hal yang esensial dan membuat komentar. 

4. Membaca secara efektif. 

a. Skimming. 

Skimming berarti membaca selintas dan cepat untuk melihat 

gambaran sangat umum dengan membaca judul-judul bab dan 

bagian lainnya secara garis besar. 

b. Scanning. 

Scanning adalah cara membaca dengan melihat judul bab 

kemudian judul-judul sub bab atau pasal-pasal di dalam suatu bab 

serta dengan membaca kalimat-kalimat awal pada tiap-tiap 

paragraf yang sering disebut topic sentence. 

c. Membaca kesimpulan. 

Setiap kesimpulan berisi ide-ide pokok tanpa yang telah 

dipaparkan sebelumnya dan berfungsi untuk mengingatkan 

kembali kepada pembacanya bahwa inilah ide-ide pokok dari 

penulis. 

d. Membaca untuk pendalaman. 
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Dalam membaca untuk mandalami sesuatu, orang melakukan 

secara cermat dan penuh kesadaran, artinya tidak sambil 

melamun, memahami isi bacaan kalimat per kalimat. Dalam 

kegiatan ini seseorang harus dapat menangkap ide yang tersirat 

(reading between the lines). 

e. Memaparkan indeks. 

Indeks menolong pembaca untuk mengetahui ada tidaknya atau 

dimana suatu informasi yang diperlukannya dipaparkan dalam 

buku. 

5. Membuat situasi yang kondusif. 

6. Mengenali lingkungan. 

 

Di dalam proses pembelajaran setiap siswa atau peserta didik selalu diarahkan 

agar menjadi peserta didik yang mandiri, dan untuk menjadi mandiri seseorang 

individu harus belajar, sehingga dapat dicapai suatu kemandirian belajar.  Di 

dalam perkembangannya kemandirian muncul sebagai hasil proses belajar dan 

pengalaman itu sendiri. Kemandirian belajar perlu diberikan kepada siswa agar 

mereka mampu tanggung jawab dalam mengatur dan mendisiplinkan dirinya dan 

mengemabngkan kemampuan sendiri. Sikap tersebut perlu dimiliki siswa karena 

hal tersebut merupakan kedewasaan orang terpelajar.  

 

Aktivitas belajar bukanlah kegiatan yang dilakukan tanpa terlepas dari faktor lain. 

Aktivitas belajar merupakan kegiatan yang melibatkan unsur jiwa dan raga. 

Belajar tidak akan pernah dilakukan tanpa suatu dorongan yang kuat dari dalam, 

yang lebih utama semisal kemandirian maupun dari luar yang tak kalah 

pentingnya. Proses pelaksanaannya dititik beratkan pada pembiasaan siswa agar 

nantinya dapat mandiri dalam berbagai hal yang menyangkut kebiasaan manusia. 

Dengan demikian kemandirian siswa mencerminkan kesadaran siswa dalam 
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memenuhi kebutuhan belajarnya sendiri untuk memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan tertentu. 

 

Menurut Sutarno (2005: 160) belajar mandiri adalah sanggup mumpuni atau 

sembada untuk mampu berdiri sendiri, bekerja sendiri, dan melaksanakan semua 

kegiatannya dengan baik secara berswasembada, berswakarsa, berwakarya. 

Sehingga seorang anak dikatakan mandiri  apabila anak itu memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut. 

 

1.    Dapat menemukan identitas dirinya. 

2.    Memiliki inisiatif dalam setiap langkahnya.  

3.    Membuat pertimbangan-pertimbangan dalam tindakannya. 

4.    Bertanggung jawab atas tindakannya. 

5.    Dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhanya sendiri. 

 

 

Seorang pelajar yang ingin mencapai cita-citanya tentu harus belajar dengan giat. 

Bukan hanya di sekolah saja, tetapi juga harus belajar di rumah, dalam 

masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan ekstra di luar di  sekolah, berupa 

kursus, les privat, bimbingan studi, dan sebagainya. Oleh karena itu seorang 

pelajar dituntut untuk memiliki kemandirian belajar dalam dirinya. 

Jadi kemandirian belajar (self-direction in learning) dapat diartikan sebagai sifat 

dan sikap serta kemampuan yang dimiliki siswa untuk melakukan  kegiatan 

belajar secara sendirian maupun dengan bantuan orang lain berdasarkan 

motivasinya sendiri untuk menguasai suatu kompetensi tertentu sehingga dapat 

digunakannya untuk memecahkan masalah yang dijumpainya di dunia nyata. 

 



 

  24 

Belajar mandiri memposisikan pelajar sebagai subjek, pemegang kendali, 

pengambil keputusan atau pengambil inisiatif atas belajarnya sendiri kemampuan 

dalam mengendalikan atau mengarahkan pembelajaran sendiri seseorang pada 

dasarnya merupakan suatu kontinum Grow (dalam Ismi, 2010: 7-8) 

mengklasifikasikan kontinum tersebut ke dalam empat tahap, yaitu: 

1. pelajar yang tergantung (dependent learner); 

2. pelajar yang tertarik (interested learner); 

3. pelajar yang terlibat (involved learner); 

4. pelajar mandiri (self-directed learner). 

 

Pelajar yang mempunyai karakteristik tahap (dependent learner) dan 2 (interested 

learner) akan sangat sulit mengikuti pendidikan dengan sistem belajar mandiri. 

Pelajar dengan karakteristik tahap 3 (involved learner) telah mempunyai 

keterampilan dan pengetahuan serta memandang dirinya sebagai partisipan dalam 

belajarnya sendiri. Dalam hal ini, tutor berperan sebagai fasilitator yang 

berkonsentrasi pada upaya memfasilitasi, mengomunikasikan dan mendukung 

pelajar tersebut dalam menggunakan keterampilan yang telah mereka miliki. 

 

Pelajar dengan karakteristik tahap 4 (self-directed learners) sudah mampu 

menyusun tujuan dan setandar belajarnya sendiri, baik dengan atau tanpa bantuan 

ahli. Ia telah mampu memanfaatkan ahli, lembaga dan sumber-sumber lain untuk 

mencapai tujuan belajarnya. Pelajar mandiri bukan berarti penyendiri, tapi ia telah 

mampu berkolaborasi dengan orang lain baik dalam klub atau kelompok belajar 

informal. Dalam hal ini, tutor berperan sebagai konsultan untuk terus memberikan 

delegasi memberdayakan kemampuan belajarnya.  
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Kecakapan dan kesiapan dalam belajar secara mandiri adalah syarat utama dalam 

pendidikan dengan sistem belajar mandiri. Berdasarkan tahapan belajar mandiri 

model Grow, pelajar yang masih memungkinkan untuk dapat mengikuti sistem 

belajar mandiri adalah pelajar pada tahap 3 (involved learners) dan 4 (self-

directed learners).  

 

Kemandirian belajar dapat diartikan sebagai usaha siswa untuk melakukan 

keegiatan belajar secara sendirian maupun dengan batuan oarang lain berdasarkan 

motivasinya sendiri untuk mengusai suatu materi dan atau kompetensi tertentu 

sehingga dapat digunakannya untuk memecahkan masalah yang dijumpainya di 

dunia nyata. 

 

2. Cara Belajar 

Belajar adalah sebuah proses perubahan di dalam kepribadian manusia dan 

perubahan tersebut ditampakan dalam bentuk peningkatan kualitas dan 

peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, 

keterampilan, daya pikir, dan kemampuan-kemampuan yang lain. Menurut 

Dalyono (2007: 48) belajar merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan 

setiap orang secara maksimal untuk menguasai atau memperoleh sesuatu. Cara 

belajar yang tepat akan membantu siswa lebih mudah dan cepat dalam menguasai 

suatu pelajaran. Cara belajar yang baik, terencana dan sistematis akan membawa 

manfaat yang besar bagi siswa dalam menyerap dan menguasai materi yang 

diajarkan.  
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Menurut Djamaran (2002: 13), belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman 

individu dalam interaksi dengan lingkunganyang menyangkut kognitif, afektif, 

dan psikomotor. Belajar adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang atau setiap 

pelajaran untuk mengetahui dan menguasai ilmu pengetahuan, sehingga dapat 

menerapkannya. 

 

Aktifitas belajar tidak selamanya akan terus berjalan dengan baik maupun sesuai 

dengan harapan terkadang hasil yang diinginkan juga belum sesuai dengan 

harapan. Oleh karena itu dibutuhkan cara atau metode belajar yang tepat sehingga 

apa yang diharapkan dapat tercapai. Menurut Djamarah (2006: 44) cara belajar 

adalah cara yang dilakukan dalam kegiatan belajar, atau cara yang digunakan 

dalam memberikan pelajaran (mengajar) kepada orang yang mempelajari 

pelajaran. Cara belajar harus mampu menjadi suatu jalan bagi seseoarang dalam 

menyampaikan materi atau pelajaran agar dapat mempermudah seseorang dalam 

menguasai pelajaran tersebut. 

 

 

Cara belajar setiap siswa berbeda-beda disesuaikan dengan kemampuan berpikir 

setiap anak. Cara belajar merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam situasi 

belajar tertentu. Cara belajar yang baik adalah cara belajar yang teratur, cara 

belajar yang dipergunakan turut menentukan hasil belajar yang diharapkan. 

Seorang siswa akan mempunyai hasil belajar yang baik bila cara belajar yang 

digunakan cukup efesien, cara belajar yang efektif setidaknya ditentukan oleh 
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keteraturan, disiplin, semangat, kosentrasii, pengaturan waktu, dan cara-cara 

belajar yang dilakukan siswa. 

 

Menurut Slameto (2003: 82) cara belajar adalah langkah atau jalan yang harus 

dilalui dalam belajar untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan memilih cara 

belajar yang tepat akan membantu mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut 

Hamalik (2004: 23), cara belajar adalah kegiatan-kegiatan belajar yang dilakukan 

dalam mempelajari sesuatu. Berarti kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan 

dalam situasi belajar tertentu. Kegiatan tersebut harus mampu membantu siswa 

dalam mempermudah menguasai pelajaran. 

 

Cara belajar efisien adalah cara belajar cara belajar yang memungkinkan siswa 

menguasai ilmu dengan lebih mudah dan lebih cepat sesuai dengan kapasitas 

tenaga dan pikiran yang dikeluarkannya. Dengan cara belajar yang efesien maka 

siswa tidak mengalami kesulitan dalam menguasai pelajaran yang diberikan. Cara 

belajar yang digunakan haruslah mempermudah dan efektif dalam sarana 

penyampain pelajaran. Apabila cara belajar yang digunakan tidak sesuai maka hal 

tersebut akan sia-sia. 

 

Belajar bertujuan untuk mendapatkan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, 

pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan-kemampuan yang lain, 

serta cara belajar yang dipakai dalam belajar akan menjadi kebiasaan. Cara belajar 

yang dipakai seseorang akan mempengaruhi hasil yang dicapai. Cara belajar 

tersebut harus menjadi kebiasaan, kebiasaan cara belajar tersebut dengan 
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sendirinya akan mempengaruhi belajar. Berikut ini beberapa kebiasaan yang juga 

merupakan cara belajar yang efesien yaitu. 

 

a. Membaca dan membuat catatan 

Membaca mempunyai pengaruh yang besar terhadap belajar, secara umum 

kegiatan belajar adalah membaca. Membaca bearti membuka cakrawala dunia, 

dengan membaca banyak pengetahuan dan informasi yang di dapat. Menurut 

Djamarah, (2008: 117) membaca adalah kegiatan melihat serta memahami sisi 

dari yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Metode membaca 

yang baik dapat membantu kegiatan membaca menjadi sesingkat mungkin dengan 

daya serap yang tinggi.  

 

Salah satu metode membaca menurut Slameto (2003:84) adalah SQR4 (survey, 

question, real, recite, write, and review). Sebelum membaca buku hendaknya 

menyelidiki (survey) dahulu gambaran tentang buku yang akan dibaca, setelah itu 

mengajukan pertanyaan (question) tentang isi buku yang diharapkan akan 

terjawab setelah membaca buku (read), kemudian menghafal (recite) pokok-

pokok yang penting, kemudian mencatat (write) pokok-pokok yang penting, yang 

terakhir yaitu mengulang kembali (review) buku tersebut dengan membaca catatan 

yang telah dibuat.  

 

 

Setelah kegiatan membaca akan lebih baik apabila apa yang dibaca dapat dicatat 

agar tidak lupa. Membuat catatan juga sangat berpengaruh terhadap belajar, 

karena dengan membuat catatan materi yang dipelajari tidak mudah lupa dan 

catatan terssebut bisa menjadi referensi belajar. Saat membuat catatan hendaknya 

tidak semua ditulis, hanya pokok-pokok yang penting saja yang ditulis. Tulisan 

dalam mencatat harus jelas dan rapih, teratur agar mudah dibaca dan dipelajari, 

yang diperlu diperhatikan juga yaitu mencatat tanggal dan hari ketika mencatat.  
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b. Pembuatan jadwal dan pelaksanaannya 

Menurut Slameto (2003: 83) jadwal yang baik adalah jadwal yang memperhatikan 

waktu setiap harinya, menyelediki dan menentukan waktu-waktu yang tersedia 

setiap hari, merencanakan penggunaan belajar itu dengan cara menetapkan jenis-

jenis mata pelajarannya dan urutan-urutan yang harus dipelajarinya, menyelidiki 

waktu-waktu mana yang dapat dipergunakan untuk belajar, dan berhematlah 

dengan waktu. Jadwal  adalah waktu yang digunakan oleh seseorang untuk 

menentukan rutinitas yang dikerjakan. Setiap orang mempunyai kegiatan yang 

berbeda-beda, sehingga dituntut untuk memanajemen waktu sebaik mungkin. 

Dengan adanya jadwal yang dibuat maka seseorang dapat melaksanakan 

kegiatannya dengan baik dan teratur.  

 

c. Mengulang bahan pelajaran 

Mengulang pelajaran berarti telah belajar lagi, mengingat kembali tentang materi 

yang telah dipelajari. Cara ini dapat dilakukan dengan membuat catatan tentang 

hal-hal yang penting. Dengan membuat catatan yang penting maka sangat 

membantu dalam proses pembelajaran. Membuat catatan penting atau ringkasan 

adalah proses resitasi dan refleksi secara tertulis. Mengulang pelajaran dapat 

dilakukan dengan membaca kembali catatan yang dibuat. Dengan membaca bearti 

mengingat kembali serta mengerti apa yang dibaca, proses mengingat sangat 

berperan dalam kegiatan belajar karena dengan mengingat membuat seseorang 

dapat memahami materi lebih baik. Kegiatan mengulang bahan pelajaran dapat 

dilakukan saat waktu sengang dirumah dan dapat dilakukan saat esok ada jadwal 

pelajaran tersebut. 
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Menurut Djamarah (2008: 63) mengulang pelajaran tidak hanya dapat dilakukan 

dengan apa yang didapat ketika guru menjelaskan materi, dapat juga dilakukan 

dengan membandingkan dengan bahan pelajaran yang didapat dengan buku paket 

atau literatur penunjang materi tersebut. 

 

d. Konsentrasi dalam belajar 

Konsentrasi adalah proses pemusatan pikiran terhadap sesuatu hal dengan 

menyampingkan semua hal lainnya yang tidak berhubungan, (Slameto:86). Untuk 

dapat berkonsentrasi dengan baik diperlukan usaha antara lain: memilki motivasi 

belajar yang tinggi, tempat belajar yang nyaman, menyelesaikan masalah yang 

dapat menganggu dalam kosentrasi dan menjaga kesehatan. Kemampuan 

konsentrasi sangat diperlukan dalam belajar karena akan membantu dalam 

mengingat dan memahami materi yang dipelajari. 

 

e. Mengerjakan tugas 

Agar dapat berhasil dalam belajarnya, perlulah untuk mengerjakan tugas dengan 

baik. Karena dengan mengerjakan tugas akan membuat lebih mudah dalam 

memahami soal-soal yang diberikan dan membantu untuk menyelesaikan 

masalah. Dalam mengerjakan tugas harus tepat waktu karena bila ditunda tugas 

akan menumpuk dan akan malas untuk mengerjakannya. Mengerjakan tugas 

sebaiknya dilakukan segera setelah mendapatkan tugas. Menurut Djamarah (2008: 

74) agar tugas dapat diselesaikan dengan baik, diperlukan penjadwalan dalam 

menyelasaikan tugas. 
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Selain cara belajar yang efesien, keteraturan belajar juga merupakan pokok 

pangkal yang utama dari cara belajar yang baik. Siswa harus teratur mengikuti 

pelajaran, membaca buku pelajaran, catatan pelajaran, dan alat perlengkapan 

untuk belajar harus dipelihara secara teratur. Jika sifat ini benar dihayati sehingga 

menjadi kebiasaan seseorang siswa dalam perbuatannya, maka sifat ini akan 

mempengaruhi jalan pikirannya. Sehingga keteraturan dalam belajar hendaknya 

tercermin dalam tindakan siswa setiap harinya. 

 

Berdasarkan uraian dapat disimpulkan, cara belajar merupakan suatu metode yang 

digunakan dalam belajar agar kegiatan belajar lebih terarah dan lebih mudah dan 

cepat menguasai ilmu. Cara belajar yang baik akan membuat siswa dapat 

mencapai penilaian yang maksimal. 

 

3. Budaya Membaca 

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

rasa. Budaya berasal dari bahasa sanskerta yaitu buddayah, yang merupakan 

bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan 

dengan budi dan akal manusia. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang 

dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi 

ke generasi. 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. Sedangkan menurut Koentjaraningrat 

(2000:18), kata budaya berasal dari kata Sansekerta yaitu buddhi. Ditambahkan 

pula bahwa kata budaya sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi dan 
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daya. Karena itu budaya dapat diartikan sebagai daya dari budi yang berupa cipta, 

karsa dan rasa. Koentjaraningrat membagi kebudayaan dalam tiga wujud yaitu. 

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

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

b. Wujud kebuyaan sebagai suatu kompleksitas dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, 

norma-norma, peraturan dan lain-lain; 

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

 

Berdasarkan pendapat Koentjaraningrat bahwa budaya adalah suatu kebiasaan 

masyarakat yang sudah melekat pada dirinya sendiri. Budaya dalah suatu cara 

hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan 

diwariskan dari generasi ke generasi. Cara-cara untuk menyuburkan budaya 

membaca adalah dengan memulakan budaya ini di peringkat awal. Hal ini 

bermaksud, dari faktor intern keluarga yang membiasakan memupuk budaya 

membaca sejak dini. 

 

Membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang 

ditulis. Membaca melibatkan pengenalan simbol yang menyusun sebuah bahasa. 

Membaca dan mendengar adalah dua cara paling umum untuk mendapatkan 

informasi.  Dalam KBBI (2000: 62) membaca didefinisikan sebagai melihat serta 

memahami isi dari apa yang tertulis, yang dibaca secara lisan atau dalam hati.  

 

Membaca menghilangkan kegundahan, ketika sibuk membaca seseorang terhalang 

masuk ke dalam kebodohan. Dengan membaca orang bisa mengembangkan 

keluwesan dan kefasihan dalam bertuturkata. Membaca membantu 
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mengembangkan pemikiran dan menjernihkan berpikir, membaca meningkatkan 

pengetahuan seseorang dan meningkatkan memori serta pemahaman. Membaca 

suatu bacaan, seseorang dapat menerima informasi, memperdalam pengetahuan, 

dan meningkatkan kecerdasan. Pemahaman terhadap kehidupan pun akan semakin 

tajam karena membaca dapat membuka cakrawala untuk berpikir kritis dan 

sistematis. Belajar memang tidak lepas dari membaca. Membaca mempunyai 

teknik tersendiri, dengan mengikuti teknik membaca sistematis dan cepat, maka 

dapat menghemat waktu dan belajar lebih banyak. Menurut Bond dan Wagner 

dalam Bafadal (2008: 192-193) membaca sebagai suatu proses menangkap atau 

memperoleh konsep-konsep yang dimaksud oleh pengarangnya, 

menginterprestasi, mengevaluasi konsep-konsep pengarang, dan merefleksikan 

atau bertindak sebagaimana yang dimaksud dari konsep tersebut. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, budaya membaca adalah suatu kebiasaan yang 

didalamnya terjadi proses berpikir yang kompleks, terdiri dari sejumlah kegiatan 

seperti keterampilan menangkap atau memahami kata-kata atau kalimat yang 

tertulis, menginterprestasikan, dan mereflesikan. Dalam kegaiatan membaca juga 

dituntut perlu memiliki kondisi fisik yang baik sehingga kosentrasi tercurahkan 

sepenuhnya kepada teks atau tulisan yang sedang dibaca. 

 

Menurut 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 oarang 

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

selalu menggunakan sebagian waktunya untuk membaca. Budaya membaca 
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adalah keterampilan seseorang yang diperoleh setelah seseorang dilahirkan, bukan 

keterampilan bawaan. Oleh karena itu budaya baca 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 (Wikipedia, 2011). 

 

Agar siswa dapat membaca dengan efesien perlulah memiliki kebiasaan membaca 

yang baik. Membaca dengan kebiasaan baik menurut Gie dan Slameto (2003: 84) 

adalah memperhatikan kesehatan membaca, ada jadwal, membuat tanda/catatan-

catatan, memanfaatkan perpustakkaan, membaca sungguh-sungguh semua buku 

yang perlu untuk setiap mata pelajaran sampai menguasai isinya, dan membaca 

dengan kosentrasi penuh. 

 

Salah satu sarana yang sangat menunjang tercapainya tujuan pendidikan adalah 

dengan adanya budaya membaca. Melalui perpustakaan siswa dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga dapat menunjang proses 

belajar mengajar. Menurut Rozin (2008: 34) budaya membaca adalah kegiatan 

positif rutin yang baik dilakukan untuk melatih otak untuk menyerap apa saja 

informasi yang terbaik diterima seseorang dalam kondisi dan waktu tertentu. 

Sumber bacaan bisa dipoeroleh dari buku, surat kabar, tabloid, internet, dan 

sebagainya. 

 

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai seperti perpustakaan dapat 

diharapkan dapat menumbuhkan budaya membaca oleh seluruh warga sekolah. 
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Perpustakaan menjadi salah satu faktor penunjang dalam melastarikan budaya 

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

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.  

 

Kebiasaan membaca dapat menjadi landasan bagi berkembangnya budaya 

membaca. Sehubung dengan minat, kebiasaan dan budaya membaca tersebut 

menurut Sutarno (2006: 28-29) mengemukakan 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 kegemarannya tersebut dipenuhi dengan ketersediaan bahan dan 

sumber bacaan yang sesuai dengan selera, ialah terwujudnya kebiasaan 

membaca. Kebiasaan tersebut dapat terwujud karena 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. 

 

Dengan terbentuknya siswa yang gemar membaca dan fasilitas yang memadai 

akan terwujud suatu budaya membaca. Dengan begitu kualitas siswa akan lebih 

meningkat. Jika siswa menjadi siswa yang maju dalam ilmu pengetahuan maka 

akan turut serta dalam pembangunan bangsa ini. Kita bisa mengejar 

ketertinggalan dari negara-negara yang sudah maju. 
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4. 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, 2010: 3). 

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

suatu perubahan perilaku. Pada saat orang belajar maka responnya menjadi lebih 

baik. Sebaliknya, apabila seseorang tidak belajar, maka responnya cenderung 

menurun. Menurut Pieget dalam Wahyudin dkk (2006: 3.32) berpendapat bahwa 

belajar sifatnya individual. Proses belajar merupakan interaksi individu dengan 

lingkungannya. Perkembangan individu tersebut dilaksanakan secara bertahap 

sesuai dengan perkembangan intelektual dan usia yang bersangkutan.  

 

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

laku individu melalui interaksi dengan lingkungannya. Bukti bahwa seseorang 

telah belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut, 

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

Perubahan tingkah laku tersebut merupakan hasil belajar. 

 

Berdasarkan pendapat Hamalik, bahwa belajar adalah sebuah proses perubahan di 

dalam kepribadian manusia dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk 

peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, 

pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan 

kemampuan-kemapuan yang lain. Dengan belajar, seseoarng akan mendapatkan 

pengalaman yang berharga dengan mengoptimalkan pengetahuan yang lebih luas. 
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Menurut Sudjana (2005: 3) hasil belajar ialah perubahan tingkah laku yang 

mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotor yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya. Pada dasarnya anatar hasil belajar dan prestasi 

belajar mempunyai arti yang sama, karena hasil belajar merupakan bagian dari 

prestasi siswa. Hal ini sesuai yang dinyatakan Tu’u (2004:76) yang menyatakan 

bahwa unsur yang ada dalam prestasi siswa adalah hasil belajar dan nilai siswa. 

Sedangkan menurut Arikunto (2001: 63) sebagai hasil yang telah dicapai 

seseorang setelah mengalami proses belajar dengan terlebih dahulu mengadakan 

evaluasi dari proses belajar yang dilakukan. Menurut Nasution (2006: 61) hasil 

belajar siswa dirumuskan sebagai tujuan instruksional umum (TIU) yang 

dinyatakan dalam bentuk yang lebih spesifik dan merupakan komponen dari 

tujuan umum atau bidang studi. Hasil belajar ini menyatakan apa yang akan dapat 

dilakukan atau dikuasai siswa sebagai hasil pelajaran itu, akan tetapi tidak 

mencakup semua komponen TIK. 

 

Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh 

seseorang secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2003: 3). 

 

Salah satu cara untuk mengetahui hasil belajar adalah dengan diadakanya 

evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses yang mencakup pengukuran, yang 

berisi pengmabilan keputusan tentang nilai. Evaluasi dilaksanakan dengan tujuan, 

mendeskripsikan kemampuan belajar siswa, mengetahui tingkat keberhasilan 
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proses belajar mengajar, menentukan tindak lanjut hasil penilaian dan 

memberikan pertanggung jawaban. Menurut 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 efesien metode-metode pendidikan yang digunakan 

selama jangka waktu tertentu. 

 

Menurut Anonim (2001: 12) 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 meliputi, kondisi 

fisiologi pada umumnya berpengaruh terhadap belajar seseorang, jika 

seseorang belajar dalam keadaan jasmani yang segar akan berbeda dengan 

seseoarang yang belajar dalam keadaan sakit. Kondisi psikologis meliputi, 

kecerdasan, bakat, minat, motivasi dan kemapuan kognitif. 

2. faktor-faktor yang berasal dari luar diri manusia yang diklasifikasikan  antara 

lain, faktor lingkungan alam dan lingkungan sosial dan faktor instrumen yamg 

merupakan faktor-faktor yang ada dan penggunaannya dirancang sesuai dengan 

hasil belajar yang diharapkan. Faktor-faktor ini meliputi, kurikulum, progam, 

sarana dan fasilitas, serta guru dan tenaga pengajar. 

 

 

Menurut Sardiman (2004: 21) belajar akan membawa suatu perubahan pada 

individu-individu yang belajar. Perubahan tidak hanya berkaitan berkaitan dengan 

penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, keterampilan, 

sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, dan penyesuaian diri. 

Sudarajat (2008: 5) menyatakan hasil belajar peserta didik dapat diklasifikasikan 

ke dalam tiga ranah (domain), yaitu: 

1. domain kognitif (pengetahuan atau yang mencakup kecerdasan bahasa 

dan kecerdasan logika – matematika). 

2. domain afektif (sikap dan nilai atau yang mencakup kecerdasan 

antarpribadi dan kecerdasan intrapribadi, dengan kata lain kecerdasan 

emosional).  
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3. domain psikomotor (ketermapilan atau yang mencakup kecerdasan 

kinestetik, kecerdasan visual-spasial, dan kecerdasan musikal). 

 

 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku pada diri seseorang 

dan mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar memegang 

peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, 

kepribadian, dan bahkan persepsi manusia. Di dalam belajar terdapat prinsip-

prinsip belajar yang harus diperhatikan, Dalyono (2005: 51-54) mengemukakan 

prinsip-prinsip belajar sebagai berikut. 

1. Kematangan jasmani dan rohani. 

Salah satu prinsip utama belajara dalah harus mencapai kematangan jasmani 

dan rohani sesuai dengan tingkatan yang dipelajarinya. Kematangan jasmani 

yaitu setelah sampai pada batas minimal umur serta kondisi fisiknya telah kuat 

untuk melakukan kegiatan belajar. Sedangkan kematangan rohani artinya telah 

memiliki kemampuan secara psikologis untuk melakukan kegiatan belajar. 

2. Memiliki kesiapan. 

Setiap orang yang hendak belajar harus memiliki kesiapan yakni dengan 

kemampuan yang cukup, baik fisik, mental maupun perlengkapan belajar. 

3. Memahami tujuan. 

Setiap orang yang belajar harus memahami tujuannya, kemana arah tujuan itu 

dan apa manfaat bagi dirinya. Prinsip ini sangat penting dimiliki oleh orang 

belajar agar proses yang dilakukannya dapat selesai dan berhasil. 

4. Memiliki kesungguhan. 

Orang yang belajar harus memiliki kesungguhan untuk melaksanakannya. 

Belajar tanpa kesungguhan akan memperoleh hasil yang kurang memuaskan. 

5. Ulangan dan latihan. 

Prinsip yang tidak kalah pentingnya adalah ulangan dan latihan. Sesuatu yang 

dipelajari perlu diulang agar meresap dalam otak, sehingga dikuasai 

sepenuhnya dan sukar dilupakan. 

 

 

Hasil belajar merupakan tingkat penguasaan yang dicapai oleh murid dalam 

mengikuti program belajar mengajar, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 3) hasil belajar merupakan hasil dari suatu 

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Sukmadinata (2007: 102) 
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mengatakan hasil belajar merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan-

kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang.  

 

Sedangkan hasil belajar menurut Arikunto (2001:63) sebagai hasil yang telah 

dicapai seseorang setelah mengalami proses belajar dengan terlebih dahulu 

mengadakan evaluasi dari proses belajar yang dilakukan. Banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi hasil pembelajaran. Ada faktor yang dapat diubah (seperti 

cara mengajar, mutu rancangan, model evaluasi, dan lain-lain), adapula faktor 

yang harus diterima apa adanya (seperti: latar belakang siswa, gaji, lingkungan 

sekolah, dan lain-lain) Suhardjono dalam Arikunto (2006: 55). Hasil belajar 

adalah suatu pencapaian yang diperoleh oleh siswa dalam proses pembelajaran 

yang dituangkan dengan angka maupun dalam pengaplikasian pada kehidupan 

sehari-hari atas ilmu yang didapat. Hasil belajar  yang tinggi atau rendah  

menunjukkan keberhasilan guru dalam menyampaikan materi pelajaran dalam 

proses pembelajaran. 

 

Djaali (2008: 99) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan siswa dalam belajar antara lain sebagai berikut. 

1. Faktor Internal (yang berasal dari dalam diri). 

a) Kesehatan. 

b) Intelegensi. 

c) Minat dan motivasi. 

d) Cara belajar. 

2. Faktor Eksternal (yang berasal dari luar diri). 

a) Keluarga. 

b) Sekolah. 

c) Masyarakat. 

d) Lingkungan.  
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Untuk mengukur  keberhasilan proses pembelajaran dibagi atas beberapa 

tingkatan taraf sebagai berikut. 

1. Istimewa/maksimal, apabila seluruh bahan pelajaran dapat dikuasai oleh 

siswa. 

2. Baik sekali/optimal, apabila sebagian besar bahan pelajaran dapat dikuasai 

76%-99%. 

3. Baik/minimal, apabila bahan pelajaran hanya dikuasai 60%-75%. 

4. Kurang, apabila bahan pelajaran yang dikuasai kurang dari 60% (Djamarah, 

2006: 107). 

 

Sehubungan dengan hal di atas, adapun hasil pengajaran dikatakan betul-betul 

baik apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

1. Hasil itu tahan lama dan dapat digunakan dalam kehidupan oleh siswa. 

2. Hasil itu merupakan pengetahuan asli atau otentik. Pengetahuan hasil proses 

belajar mengajar itu bagi siswa seolah-olah telah merupakan bagian 

kepribadian bagi diri setiap siswa, sehingga akan dapat mempengaruhi 

pandangan dan caranya mendekati suatu permasalahan. Sebab pengetahuan itu 

dihayati dan penuh makna bagi dirinya (Sardiman,  2008: 49).   

 

Berdasarkan pendapat Djaali dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa 

merupakan hasil belajar yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses 

pembelajaran,dimana proses pembelajaran tersebut digambarkan dalam 

keterampilan dan pengetahuan yang di peroleh siswa. Hasil belajar siswa 

dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor intern maupun faktor ekstern. Hasil 

belajar siswa ditunjukan oleh nilai yang diperoleh siswa setelah mengikuti tes. 

Hasil tes yang tinggi berarti siswa belajar dengan sungguh-sungguh, sebaliknya 

hasil tes yang rendah berarti siswa belajar dengan tidak serius. Ekonomi sebagai 

ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih kemakmuran. Oleh 

karena itu kegunaan tersebut terutama berhubungan dengan proses pengambilan 
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keputusan dan pertanggungjawaban, maka pembelajaran ekonomi harus 

dilaksanakan dengan baik. 

 

Hasil belajar Ekonomi merupakan hasil belajar yang dicapai siswa dalam 

pelajaran Ekonomi selama siswa mampu memahami prinsip-prinsip, konsep serta 

mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari setelah siswa 

mempelajari kompetensi dasar yang diajarkan. Melalui tes serta dinyatakan dalam 

bentuk angka atau huruf dapat diketahui pengukuran hasil belajar siswa. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Tabel 2. Penelitian yang Relevan 

Nama Judul Hasil Penelitian 

1. Anju 

Perdana 

Putrifani 

(2011) 

Hubungan antara Cara 

Belajar dan Pemanfaatan 

Media Pembelajaran 

dengan Hasil Belajar 

Ekonomi Sisw Kelas XI 

IPS Semester Ganjil 

SMA YP Unila Bandar 

Lampung Tahun 

Pelajaran 2011/2011. 

 Ada hubungan yang positif dan 

signifikan antara cara belajar 

pemanfaatan media berbasis ICT 

dengan hasil belajar ekonomi, 

hal ini ditunjukkan dengan Uji F 

bahwa >  yaitu 

50,412>3,077 yang berarti hasil 

belajar ekonomi dipengaruhi  

oleh cara belajar dan 

pemanfaatan media 

pembelajaran. 

2. Burhan 

Nudin 

(2010)  

  Ada pengaruh yang positif dan 

signifikan antara minat belajar, 

kemandirian belajar, dan 

persepsi siswa tentang 

kepedulian orang tua terhadap 

hasil belajar IPS Terpadu siswa 

kelas VIII SMP 11 Maret 

Sumberagung Kecamatan 

Ambarawa Kabupaten 

Pringsewu tahun pelajaran 

2010/2011 yang dibuktikan dari 

hasil perhitungan koefesiens 

regresi linier multiple R= 0,611 

dengan kadar determinasi 37,3%. 
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Tabel 3. Lanjutan 

 

Nama Judul Hasil Penelitian 

3. Desi Mutia 

Sari 

(2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Endriyan 

Sumaili 

(2012) 

Pengaruh Cara Belajar 

dan Pemanfaatan Sumber 

Belajar Terhadap Hasil 

Belajar IPS Terpadu 

Siswa Kelas VIII 

Semester Genap SMP N 

5 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 

2011/2012  

 

 

 

 

 

Pengaruh Budaya 

Membaca, Cara Belajar 

dan Lingkungan 

Keluarga terhadap Hasil 

Belajar Ekonomi Kelas 

XI IPS Semester Ganjil 

SMA N 4 Bandar 

Lampung Tahun 

Pelajaran 2011/2012. 

 Ada pengaruh yang positif dan 

signifikan cara belajar terhadap 

hasil belajar IPS Terpadu siswa 

kelas VIII Semester Genap SMP 

N 5 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2011/2012. Yang 

ditunjukkan oleh hasil uji regresi 

linier sederhana diperoleh R
2
= 

0,577 pada taraf signifikan 0,05. 

Berdasarkan analisis data 

diperoleh Thitung sebesar 

8,149>Ttabel sebesar 1,978, ini 

berarti Thitung>Ttabel. 

 

 Ada pengaruh yang positif dan 

signifikan Budaya membaca, 

Cara belajar dan Lingkungan 

keluarga terhadap hasil belajar 

Ekonomi siswa kelas XI IPS 

Semester Ganjil SMA N 4 

Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2011/2012, hal ini 

ditunjukkan oleh hasil uji regresi 

linier multiple diperoleh dengan 

R
2
= 0,674 pada taraf signifikan 

0,05 dengan Fhitung = 26,691 

sedangkan Ftabel = 2,699, ini 

berarti Fhitung >Ftabel. 

 

 

 

C. Kerangka Pikir 

 

Tujuan dari pembelajaran adalah agar dapat memperoleh hasil belajar yang 

dianggap baik yaitu yang telah memenuhi standar hasil belajar yang telah 

ditetapkan atau melebihinya, sehingga dapat digolongkan menjadi hasil belajar 

yang baik. Menurut Hamalik (2002: 155) hasil belajar tampak sebagai terjadinya 

perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamatin dan diukur dalam 
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perubahan pengetahuan sikap dan keterampilan. Perubahan dapat diartikan 

terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan 

sebelumnya. Mengikuti proses pembelajaran di sekolah sudah pasti setiap siswa 

mengharapkan mendapat hasil belajar yang baik, sebab hasil belajar yang baik 

dapat membantu siswa dalam mencapai tujuannya. Hasil belajar yang baik hanya 

dicapai melalui proses belajar yang baik pula. Jika proses belajar tidak optimal 

sangat sulit diharapkan terjadinya hasil belajar yang baik. Pendidikan memegang 

peranan dan tanggung jawab yang besar dalam rangka membantu meningkatkan 

keberhasilan pserta didik dipengaruhi oleh kualitas pengajaran dan faktor intern 

dari siswa itu sendiri. Bersangkutan dengan faktor internal dari diri siswa, maka 

salah satu faktor yang mendukung agar hasil belajar baik adalah adanya 

kemandirian belajar dari diri siswa itu sendiri. 

 

Menurut Mujiman (2005) belajar mandiri adalah kegiatan belajar aktif, yang 

didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu kompetensi guna mengatasi 

suatu masalah, dan dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang 

dimiliki. Dengan belajar mandiri, siswa dapat mentransfer hasil belajarnya yang 

berupa pengetahuan dan keterampilan. Apabila sifat ini terus terjadi, maka siswa 

dapat mengembangkan dirinya dengan baik, output yang akan diperoleh adalah 

hasil belajar yang baik.  

 

Selain kemandirian belajar yang mempengaruhi hasil belajar banyak faktor lain 

yang menyebabkan hasil belajar menjadi lebih baik. Seperti halnya budaya 

membaca, budaya membaca adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh 

seseorang, dimana didalamnya terdapat proses berpikir yang kompleks, terdiri 



 

  45 

dari kegiatan menangkap atau memahami kata-kata atau kalimat yang tertulis, 

menginterprestasikan, dan merefleksikan. Membaca berarti membuka jendela 

dunia, dimana manfaat membaca dapat memperoleh informasi serta ilmu 

pengetahuan yang berguna. Minimnya minat baca dikalangan siswa merupakan 

sebuah keironisan tersendiri bagi dunia pendidikan. Padahal dengan membaca 

secara teratur siswa dapat membantu dirinya sendiri untuk mengembangkan hasil 

belajar yang optimal. Keteraturan serta kebiasaan siswa membaca dapat 

menambah ilmu pengetahuan. Membaca berati mengingat, merasakan, 

mengethaui, serta memahami kata-kata atau tulisan yang dibaca. Membaca berarti 

belajar, belajar berati berbuat, yaitu berbuat untuk mengubah tingkah laku. 

Dengan aktivitas membaca secara teratur maka siswa diharapkan memperoleh 

hasil belajar yang baik. 

 

Cara belajar merupakan kegiatan yang dilakukan dalam situasi belajar. Cara 

belajar yang baik adalah cara belajar secara teratur, cara belajar yang digunakan 

akan turut menentukan hasil belajar yang diharapkan. Seoarang siswa akan 

mempunyai hasil belajar yang baik bila cara belajar yang digunakan cukup 

efesien. Cara belajar yang efektif biasa dimulai dari kemauan dan motivasi, 

keteraturan, kedisiplinan, semangat, memiliki kosentrasi dan pengaturan waktu 

yang baik.  

 

Berdasarkan uraian di atas bahwa variabel Hasil Belajar dipengaruhi oleh 

berbagai variabel yang menjadi penyebab, diantaranya Kemandirian Belajar (X1), 

Cara Belajar (X2), dan Budaya Membaca (X3). Dan kerangkan pikir yang dapat 

digambarkan adalah sebagai berikut. 
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Gambar 1. Model teoritis pengaruh variabel X1, X2 dan X3 terhadap Y 

       (Sugiyono, 2010: 43). 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah. 

 

a. Ada pengaruh yang positif kemandirian belajar terhadap hasil belajar 

Ekonomi Siswa Kelas XI IPS Semester Ganjil SMA Perintis 2 Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2012/2013. 

b. Ada pengaruh yang positif cara belajar terhadap hasil belajar Ekonomi Siswa 

Kelas XI IPS Semester Ganjil SMA Perintis 2 Bandar Lampung Tahun 

Ajaran 2012/2013. 

c. Ada pengaruh yang positif budaya membaca terhadap hasil belajar Ekonomi 

Siswa Kelas XI IPS Semester Ganjil SMA Perintis 2 Bandar Lampung Tahun 

Ajaran 2012/2013. 

d. Ada pengaruh yang positif  kemandirian belajar, cara belajar dan  budaya 

membaca terhadap hasil belajar Ekonomi Siswa Kelas XI IPS Semester 

Ganjil SMA Perintis 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2012/2013. 

Kemandirian Belajar (X1) 

Cara Belajar (X2) 

Budaya Membaca  (X3) 

Hasil Belajar (Y) 


