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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya membiasakan anak belajar 

secara efektif baik di rumah maupun di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada hubungan kebiasaan belajar dengan hasil belajar peserta 

didik kelas V SDN gugus V di kecamatan Mataram tahun 2017/2018. Hasil 

belajar difokuskan pada mata pelajaran PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, 

dan IPS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif 

korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas V 

SDN gugus V di kecamatan mataram yang berjumlah 286 peserta didik dan 

sampel berjumlah 164 peserta didik. Adapun teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah Proportionate stratified random sampling. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan angket yang dianalisis 

menggunakan analisis statistik deskriptif. Uji persyaratan analisis  meliputi uji 

normalitas data dan uji linieritas regresi. Uji hipotesis meliputi uji korelasi 

Product Moment, dan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil perhitungan 

analisis data, diperoleh nilai         sejumlah 0,512 lebih besar dari nilai        

sejumlah 0,153 pada taraf signifikasi 5% (0,512 ≥ 0,153). Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa kebiasaan belajar memiliki hubungan yang signifikan 

terhadap hasil belajar peserta didik kelas V SDN gugus V di kecamatan Mataram 

tahun 2017/2018 yang tergolong sedang. Artinya semakin baik kebiasaan belajar 

baik di rumah maupun di sekolah maka semakin baik pula hasil belajarnya. 

Besarnya kontribusi kebiasaan belajar terhadap hasil belajar peserta didik 

sejumlah 26% sedangkan 74% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.  

 

Kata kunci: Kebiasaan Belajar, Hasil Belajar 
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ABSTRACK 

This study is based on the importance of familiarizing children with 

effective learning both at home and at school. This study aims to determine 

whether there is a relationship of learning habits with the result study class V 

student of Elementary School cluster V in the district of Mataram. Learning 

outcomes are focused on Civics, Bahasa Indonesia, Mathematics, Science, and 

Social Studies subjects. The method used in this research is descriptive 

correlational. Population in this research is all student of class of class V student 

of Elementary School of cluster V in the district of Mataram which amounted to 

286 students and sample amounted to 164 students. The sampling technique used 

is Proportionate stratified random sampling. Data collection techniques used were 

documentation and questionnaires analyzed using descriptive statistical analysis. 

Test requirements analysis includes test data normality and regression linearity 

test. Hypothesis testing includes Product Moment correlation test, and coefficient 

of determination. Based on the results of data analysis calculations, obtained 

r_hitung value of 0.512 is greater than the value of r_tabel a number of 0.153 at 

5% significance level (0.512 ≥ 0.153). Thus, it can be concluded that learning 

habits have a significant relationship of learning habits with the result study class 

V student of Elementary School cluster V in the district of Mataram are classified 

as being. This means that the better study habits both at home and in school, the 

better the learning outcomes. The amount of the contribution learning habits to 

student learning outcomes of 26%, while 74% influenced by other factors outside 

the study. 

 
Keywords: Learning Habits, Learning Result 
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A. LATAR BELAKANG 

Kebiasaan belajar merupakan suatu proses yang terjadi pada seseorang 

dimana kebiasaan itu berlaku di sekolah maupun di rumah. Menurut Djaali 

(2014: 128), “kebiasaan belajar merupakan cara atau teknik yang menetap 

pada diri peserta didik pada waktu menerima pelajaran, membaca buku, 

mengerjakan tugas, dan pengaturan waktu untuk menyelesaikan kegiatan”. 

Kebiasaan belajar yang baik perlu dipupuk dan dikembangkan kepada peserta 

didik, demikian pula kebiasaan belajar itu bukan sesuatu yang telah ada 

namun sesuatu yang harus dibentuk. Untuk membentuk kebiasaan belajar 

yang baik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peserta didik yaitu 

cara belajar, bagaimana cara mengikuti pelajaran di sekolah, cara membaca 

dan membuat rangkuman. Cara belajar yang dilakukan peserta didik itu 

berbeda-beda, sesuai dengan karakteristik individu masing-masing. Cara 

belajar yang baik akan membentuk kebiasaan belajar yag baik pula. Oleh 

karena itu, pembentukan kebiasaan belajar perlu dikembangkan dalam diri 

peserta didik baik di sekolah maupun di rumah. 

Kebiasaan belajar merupakan salah satu faktor yang menunjang 

tercapainya hasil belajar peserta didik. baik dari aspek kognitif, afektif, 

psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Menurut Wasliman (dalam 

Susanto, 2016:12) hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan 

hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal 

maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari 

dalam diri peserta didik, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor 

internal ini meliputi kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, 

ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. Cara 

belajar merupakan strategi yang digunakan oleh peserta didik untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan yaitu hasil belajar yang baik.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas V SDN Gugus V di 

kecamatan Mataram, menunjukkan adanya kebiasaan belajar yang belum 

efektif. Tercermin pada saat sebelum proses pembelajaran beberapa peserta 

didik tidak disiplin baik itu ribut, tidak memperhatikan guru maupun tidak 

mengerjakan latihan yang diberikan oleh guru. Pada saat proses pembelajaran 

kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik berbeda-beda. Ada yang mudah 

paham apa yang disampaikan oleh guru, ada juga yang sulit memahami apa 

yang telah disampaikan oleh gurunya. Ada juga peserta didik yang tidak 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu, peserta didik yang 

berkonsentrasi terlihat aktif dikelas, sedangkan peserta didik yang pasif 

cenderung diam. Selain itu beberapa peserta didik memperoleh hasil belajar 

yang belum melampaui batas atau masih memerlukan bimbingan. 

 Kebiasaan belajar yang baik memang harus ditanamankan kepada peserta 

didik sejak dini. Selain itu, peran orang tua sangat berpengaruh dalam 

pembentukan kebiasaan belajar peserta didik yang baik. Karena awalnya 

proses pembelajaran yang diterima anak tersebut berawal dari keluarga. 

Berdasarkan uraian di atas telah dilakukan penelitian tentang hubungan 

kebiasaan belajar peserta didik dengan hasil belajar peserta didik kelas V SDN 

Gugus V di Kecamatan Mataram. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
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ada atau tidaknya hubungan kebiasaan belajar dan hasil belajar peserta didik 

dan sejauh mana hubungan tersebut.  

 

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Uji Instrumen 

a. Uji Validitas Butir Soal 

Instrumen berupa angket ini diuji cobakan pada 62 peserta didik 

kelas V SDN Gugus V Kecamatan Mataram di luar sampel. Validitas 

angket pada penelitian ini dihitung menggunakan korelasi product 

moment dengan bantuan SPSS 22. Perhitungan uji validitas angket 

dengan       n = 62 dan taraf kesalahan 5% diperoleh nilai        sebesar 

0,254. Oleh karena itu setiap butir item yang memiliki nilai         

melebihi dari 0,254 dapat dinyatakan valid. Berdasarkan hasil analisis 

dari perhitungan uji validitas menggunakan program SPSS versi 22, 

diperoleh sebanyak 27 item yang valid dan 32 item yang tidak valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Hasil uji reliabilitas instrumen diperoleh nilai          dari 

kolom Cronbach’s Alpha yaitu 0,746. Kemudian nilai        yaitu 0,254 

dengan taraf signifikan 5% maka diperoleh          >       . Jadi dapat 

dinyatakan bahwa instrumen kebiasaan belajar tersebut reliabel dan 

dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data. 

2. Hasil Analisis Deskriptif 

a. Deskripsi Data Kebiasaan Belajar 

Hasil analisis deskriptif pada data variabel kebiasaan belajar dari 

164 responden diperoleh skor  tertinggi yaitu 27 dan skor terendah 

yaitu 12; rata-rata sebesar 20,50; modus sebesar 20; nilai tengah 

(median) 0,50 dan standar deviasi sebesar 3,676. Hal ini menunjukan 

bahwa skor tertinggi yang terjadi pada kebiasaan belajar peserta didik  

yaitu 27 yang skornya jauh di atas rata – rata serta skor yang sering 

muncul atau modus yaitu 20, yang hanya memiliki sedikit selisih 

dengan rata – rata skor. berdasarkan hasil perhitungan 

pengkategorisasian data kebiasaan belajar diketahui bahwa subjek 

dalam penelitian ini memiliki tingkat kebiasaan belajar dalam kategori 

tinggi berjumlah 27 peserta didik atau sebesar 16,5%, kemudian 

peserta didik yang memiliki kebiasaan belajar kategori sedang 

berjumlah 111 peserta didik atau sebesar 67,7%, dan peserta didik yang 

memiliki kebiasaan belajar dalam kategori rendah sebanyak 26 atau 

15,9%. 

1) Kebiasaan belajar di rumah terbagi menjadi beberapa indikator antara 

lain: (a) pembuatan jadwal dan pelaksanaanya, (b) mengulangi bahan 

pelajaran, (c) mengerjakan tugas, dan (d)  tepat waktu dalam 

penyelsaian tugas. Perhitungan dengan kategorisasi kebiasaan belajar 

di rumah diperoleh hasil bahwa peserta didik yang  memiliki tingkat 

kebiasaan belajar di rumah dalam kategori tinggi berjumlah 19 peserta 

didik atau sebesar 11,6%, kemudian peserta didik yang memiliki 

kebiasaan belajar di rumah kategori sedang berjumlah 114 peserta 
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didik atau sebesar 69,5%, dan peserta didik yang memiliki kebiasaan 

belajar dalam kategori rendah sebanyak 31 peserta didik atau 18,9%. 

2) Kebiasaan belajar di sekolah terbagi menjadi beberapa indikator 

antara lain: (a) membaca dan membuat catatan, (b) penggunaan 

sumber belajar, (c) membuat rangkuman (summary)  dan review, dan 

(d) konsentrasi. Perhitungan dengan kategorisasi kebiasaan belajar di 

sekolah diperoleh hasil peserta didik yang  memiliki tingkat kebiasaan 

belajar di sekolah dalam kategori tinggi berjumlah 30 peserta didik 

atau sebesar 18,3%, kemudian peserta didik yang memiliki kebiasaan 

belajar di rumah kategori sedang berjumlah 98 peserta didik atau 

sebesar 59,8%, dan peserta didik yang memiliki kebiasaan belajar 

dalam kategori rendah sebanyak 36 peserta didik atau 22%. 

b. Deskripsi Data Hasil Belajar 

Hasil analisis deskriptif pada data variabel hasil belajar dari 164 

peserta didik diperoleh skor  tertinggi yaitu 97 dan skor terendah yaitu 

75; rata-rata sebesar 85,28; modus sebesar 85; nilai tengah (median) 85 

dan standar deviasi sebesar 5,158. Hal ini menunjukan bahwa skor 

tertinggi yang terjadi pada hasil belajar peserta didik berada di atas rata – 

rata, serta skor yang sering muncul atau modus hanya memiliki sedikit 

selisih dengan rata – rata skor. Perhitungan dengan kategorisasi hasil 

belajar diperoleh peserta didik yang memiliki tingkat hasil belajar dalam 

kategori tinggi berjumlah 25 peserta didik atau sebesar 15,2%, kemudian 

peserta didik yang memiliki hasil belajar kategori sedang berjumlah 108 

peserta didik atau sebesar 65,9%, dan peserta didik yang memiliki hasil 

belajar dalam kategori rendah sebanyak 31 atau 18,9%. 

3. Hasil Uji Asumsi Statistik 

a. Uji Normalitas Data 

1) Kebiasaan Belajar 

 Mengacu pada tabel Kolmogrov-Smirnov perolehan taraf 

signifikansi sebesar 0,067. Nilai signifikansi 0,067 > 0,05 artinya 

data kebiasaan belajar peserta didik berdistribusi normal.  

2) Hasil Belajar 

 Mengacu pada tabel Kolmogrov-Smirnov perolehan taraf 

signifikansi yaitu 0,074. Nilai signifikansi 0,074 > 0,05 maka data 

hasil belajar peserta didik berdistribusi normal.  

b. Uji Linieritas 

  Mengacu pada output tabel Anova, diketahui bahwa nilai sig. 

0,000 < 0,05, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa variabel 

kebiasaan belajar dengan hasil belajar peserta didik memiliki hubungan 

yang linier. 

4. Uji Hipotesis 

a. Analisis Korelasi 

Hasil analisis korelasi menggunakan r Product Moment 

diperoleh nilai         sejumlah 0,512 lebih besar dari nilai        

sejumlah 0,153 pada taraf signifikasi 5% (0,512 ≥ 0,153). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa hipotesis diterima atau ada hubungan yang 
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signifikan antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar peserta didik 

kelas V SDN gugus V di kecamatan Mataram tahun 2017/2018.  

b. Koefisien Determinasi 

Berdasarkan hasil perhitungan di peroleh koefisien determinasi 

sebesar 26,2144%. Hasil perhitungan membuktikan variabel kebiasaan 

belajar mempunyai kontribusi dan menentukan hasil belajar peserta 

didik kelas V SDN gugus V di kecamatan Mataram. 

5. PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil analisis data kebiasaan belajar diperoleh peserta 

didik dengan tingkat kategori sedang memiliki frekuensi paling banyak. 

Hal ini berarti, peserta didik membentuk kebiasaan belajar mereka dengan 

cara mengikuti pelajaran dengan baik, belajar menggunakan buku teks, 

membuat jadwal pelajaran, membaca dan mencatat, mempelajari bahan 

pelajaran yang telah dipelajari, siap menghadapi ujian, selalu 

berkonsentrasi dalam belajar, dan sering mengerjakan tugas. Kebiasaan 

belajar peserta didik dapat terlihat baik di rumah maupun di sekolah. 

Sehingga dilakukan analisis data kebiasaan belajar peserta didik ketika 

berada di rumah dan di sekolah. 

Berdasarkan hasil analisis data kebiasaan belajar menunjukkan 

81,1% peserta didik memiliki kebiasaan yang baik di rumah, seperti 

memiliki waktu yang cukup untuk belajar sesuai dengan jadwal belajar 

yang mereka tentukan. Sepulang sekolah peserta didik membuka kembali 

materi yang diajarkan oleh guru. Ketika membaca buku pelajaran peserta 

didik akan menandai pokok-pokok pentingnya. Hal tersebut didukung 

karena adanya perintah dari guru untuk mengulang kembali materi yang 

diajarkan, dan pemberian PR pada akhir pembelajaran. Sehingga sepulang 

sekolah peserta didik memiliki tugas yang akan membuat mereka belajar 

kembali di rumah. Selain itu perintah dan perhatian dari orang tua juga 

menjadi dorongan bagi peserta didik untuk belajar, seperti bertanya kepada 

peserta didik apakah mereka memiliki PR yang harus dikerjakan, atau 

memberikan pujian kepada peserta didik ketika mereka sedang belajar.  

Berdasarkan hasil analisis skor angket kebiasaan belajar diketahui 

bahwa 78,1% peserta didik memiliki kebiasaan belajar yang baik di 

sekolah. Artinya, para peserta didik mengikuti kegiatan belajar di sekolah 

dengan baik. Mereka mengikuti kegiatan belajar di sekolah sesuai dengan 

waktu yang ditentukan, mendapatkan sarana yang memadai seperti buku 

pelajaran, perpustakaan, ruang belajar yang nyaman dan sebagainya. 

Ketika kegiatan belajar berlangsung peserta didik berkonsentrasi dan 

mencatat pokok-pokok materi yang di ajarkan oleh guru. Hal tersebut 

didukung karena adanya perintah dari guru untuk mencatat materi yang 

diajarkan, selain itu guru juga mengajak peserta didik untuk belajar di 

perpustakaan.  

Hasil analisis per indikator pada instrumen menunjukkan bahwa 

kebiasaan belajar yang paling menonjol pada peserta didik kelas V SDN 

gugus V di kecamatan Mataram adalah membuat rangkuman (summary) 

dan review. Selain itu mengulangi bahan pelajaran dan mengerjakan tugas 
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juga merupakan kebiasaan belajar yang lebih menonjol dilakukan oleh 

peserta didik. kebiasaan belajar tersebut terbentuk karena pada akhir 

pembelajaran guru memerintahkan kepada peserta didik untuk mencatat 

materi yang telah dipelajari. Hal tersebut membuktikan dengan adanya 

perintah dari guru secara terus-menerus, peserta didik akan terbiasa 

mengikuti kegiatan belajar secara efektif, berkunjung ke perpustakaan, dan 

mencatat pokok-pokok materi yang diajarkan. Seperti yang sebelumnya di 

ungkapkan oleh Slameto (2015:87) agar peserta didik berhasil dalam 

belajarnya, perlulah mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tugas itu 

mencakup mengerjakan PR, menjawab soal latihan buatan sendiri, soal 

dalam buku pegangan, tes/ulangan harian, ulangan umum dan ujian.  

Hasil uji hipotesis menggunakan bantuan program SPSS diperoleh 

nilai         yaitu 0,512 lebih besar dari nilai        yaitu 0,153 pada taraf 

signifikasi 5% (0,512 ≥ 0,153). Hal tersebut menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar 

peserta didik kelas V SDN gugus V di kecamatan Mataram. Tingkat 

hubungannya tergolong sedang sesuai dengan acuan pada tabel 3.8 

pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien. Variabel kebiasaan 

belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas V SDN gugus V di 

kecamatan Mataram memiliki korelasi positif, artinya semakin baik 

kebiasaan belajar di sekolah maupun di rumah maka semakin baik pula 

hasil belajarnya. Begitupun sebaliknya semakin buruk kebiasaan 

belajarnya maka semakin buruk pula hasil belajarnya. Kemudian besar 

kontribusi variabel kebiasaan belajar dalam menentukan hasil belajar 

peserta didik SDN gugus V di kecamatan Mataram yaitu  26% sedangkan 

74% dipengaruhi oleh faktor lain. Oleh karena itu kecerdasan intelektual 

saja tidak cukup untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, tetapi ada 

juga faktor lain seperti kebiasaan belajar peserta didik baik di rumah 

maupun ketika berada di sekolah. 

Hasil penelitian ini didukung oleh teori belajar conditioning 

(Pavlov dan Watson). Menurut teori conditioning dalam Purwanto 

(2010:91) belajar itu merupakan suatu proses perubahan yang terjadi 

karena adanya syarat-syarat (condition) yang kemudian menimbulkan 

reaksi, yang terpenting dalam belajar menurut teori conditioning adalah 

latihan yang continu. Selain didukung oleh teori conditioning hasil 

penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari Zakiyah (2016), hasil 

penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara 

kebiasaan belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas IV. Hal ini 

dibuktikan dengan data hasil penelitian yang dihitung menggunakan rumus 

korelasi product moment dengan bantuan SPSS 20. Hasilnya adalah 

        >        dengan taraf signifikansi 0,05 (0,559 > 0,220), hubungan 

antara variabel kebiasaan belajar dengan hasil belajar tergolong sedang, 

dan besarnya hubungan kebiasaan belajar dengan hasil belajar peserta 

didik kelas IV SDN Gugus Muwardi Kecamatan Kaliwungu yaitu 

sejumlah 31% dan 69% ditentukan oleh faktor lain di luar penelitian. 

Kemudian diperkuat juga oleh pendapat dari Djaali (2015:101) dalam 
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proses belajar terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain 

motivasi, sikap, minat, kebiasaan belajar, dan konsep diri. Selain itu 

didukung juga melalui pernyataan dari Syah (2009:134) menyebutkan, ada 

dua macam efisiensi belajar dalam diri peserta didik, yaitu (1) efisiensi 

usaha belajar, suatu kegiatan belajar dapat dikatakan efisien apabila hasil 

belajar yang diinginkan dapat dicapai dengan usaha. Usaha dalam hal ini 

yaitu dengan membiasakan belajar dengan baik dengan membuat jadwal 

belajar secara teratur, meluangkan tenaga dan pikiran, peralatan belajar 

yang diperlukan, dan lain-lain. (2) efisiensi hasil belajar, sebuah kegiatan 

belajar dapat dikatakan efisien apabila dengan usaha belajar tertentu 

memberikan hasil belajar tinggi. Sehingga dengan usaha membiasakan 

belajar dapat dikatakan efisien apabila dengan usaha belajar tertentu 

memberikan hasil belajar tinggi. Sehingga dengan usaha membiasakan 

belajar secara teratur maka hasil belajar yang diinginkan dapat tercapai 

dengan maksimal. 

C. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilaksanakan di 

SDN Gugus V kecamatan Mataram, dapat diambil kesimpulan ada hubungan 

yang signifikan antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar peserta didik 

kelas V SDN gugus V di Kecamatan Mataram tahun 2017/2018. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil perhitungan statistik menggunakan korelasi product 

moment diperoleh nilai         sejumlah 0,512 lebih besar dari nilai        

sejumlah 0,153 pada taraf signifikasi 5% (0,512 ≥ 0,153). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa hipotesis diterima atau ada hubungan yang signifikan 

antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas V SDN gugus 

V di kecamatan Mataram tahun 2017/2018. Artinya semakin baik kebiasaan 

belajar peserta didik baik ketika berada di rumah maupun di sekolah maka 

semakin baik pula hasil belajar yang diperoleh. Kontribusi (sumbangan) yang 

diberikan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar yaitu sebesar 26% sedangkan 

74% ditentukan oleh faktor-faktor lain. 
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