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ABSTRAK 

 

Memiliki cara belajar yang baik maka setiap usaha belajar akan 

memberikan hasil yang baik juga. Kebiasaan yang baik haruslah ditanamkan dan 

dikembangkan disetiap siswa. Cara-cara dalam belajar bukan sesuatu yang sudah 

ada, tetapi sesuatu yang harus dibuat. Jika cara belajar siswa tidak sesuai atau 

kurang tepat maka akan mendapat hasil yang tidak optimal dan akan 

mempengaruhi prestasi belajar siswa tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara belajar siswa berprestasi 

tinggi kelas VI di SD Negeri 33/I Sungai Rengas. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek  penelitian ini 

adalah  siswa kelas VI SDN 33/I Sungai Rengas. Pengumpulan data dilaksanakan 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Peneliti 

menggunakan triangulasi teknik untuk memperolah keabsahan data.   

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa cara belajar siswa 

berprerstasi adalah membuat jadwal waktu belajar setiap malam hari jika besok 

ada jadwal pelajaran yang akan diajarkan oleh guru selama 1 jam, membaca buku 

dan membuat catatan pelajaran mengenai hal-hal yang penting ditulis dengan 

menarik agar dapat memudahkan ketika dipelajari kembali. Mengikuti pelajaran 

dikelas dengan memperhatikan, mendengarkan, mencatat penjelasan dan bertanya 

materi yang belum jelas kepada guru. Siswa mengulangi pelajaran dengan 

membaca buku ringkasan dan menghafal pelajaran hanya pada materi tertentu 

tujuannya untuk mengingat materi dalam pikiran. Ketika mengerjakan tugas siswa 

mengerjakan sendiri tugasnya karena jawaban dari pertanyaan kadang mengarang 

jadi yang penting dijawab pokok intinya saja. 

 

Kata kunci : Cara Belajar, Siswa Berprestasi 

 

  



PENDAHULUAN 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar 

merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses 

belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. Namun demikian, agar 

keberhasilan belajar tercapai, hendaknya kita mengetahui prinsip-prinsip belajar 

tersebut. Diantaranya adalah repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-

kali agar pengertian, keterampilan, dan sikap itu mendalam pada siswa. 

Menurut Irham, M dan Wiyani, N.A (2013: 124) mengatakan bahwa yang 

dimaksud dengan belajar adalah “proses yang dilakukan oleh individu siswa untuk 

memperoleh informasi, pengetahuan-pengetahuan baru, ataupun keterampilan dari 

lingkungan sekitarnya. Individu akan dikatakan telah belajar apabila telah ada 

perubahan yang nyata menuju keadaan yang lebih baik, dalam bentuk adanya 

perubahan kognitif, afektif, dan atau psikomotorik”. Perubahan itu diperoleh 

melalui usaha (bukan karena kematangan), menetap dalam waktu yang relatif 

lama dan merupakan hasil pengalaman. 

Banyak siswa gagal atau tidak mendapat hasil yang baik dalam 

pelajarannya dan sering dijumpai siswa-siswi dapat berhasil karena mereka 

pandai, namun pada kenyataannya banyak siswa yang pandai yang tidak berhasil 

karena mereka tidak mengetahui cara-cara belajar yang efektif. Mereka 

kebanyakan hanya mencoba menghafal pelajaran. Disinilah letak permasalahan, 

pentingnya keterampilan cara belajar.  

Seperti diketahui, belajar itu sangat kompleks. Belum diketahui segala 

seluk beluknya. Hasil belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kecakapan dan 

ketangkasan berbeda secara individual. Walaupun demikian kita dapat membantu 

siswa dengan memberi petunjuk-petunjuk umum tentang cara-cara belajar yang 

efisien. Ini tidak berarti bahwa mengenal petunjuk-petunjuk itu dengan sendirinya 

akan menjamin sukses siswa. Sukses hanya tercapai berkat usaha keras. Tanpa 

usaha tak akan tercapai sesuatu. Disamping memberi petunjuk tentang cara-cara 

belajar, baik pula siswa diawasi dan dibimbing sewaktu mereka belajar. Hasilnya 

lebih baik lagi kalau cara-cara belajar dipraktekkan dalam tiap pelajaran yang 

diberikan. 

Jika memiliki cara belajar yang baik maka setiap usaha belajar akan 

memberikan hasil yang baik juga. Kebiasaan yang baik haruslah ditanamkan dan 

dikembangkan disetiap siswa. Cara-cara dalam belajar bukan sesuatu yang sudah 

ada, tetapi sesuatu yang harus dibuat. Jika cara belajar siswa tidak sesuai atau 

kurang tepat maka akan mendapat hasil yang tidak optimal dan akan 

mempengaruhi prestasi belajar siswa tersebut. 

Melihat pentingnya cara belajar siswa, penulis melakukan observasi di SD 

Negeri 33/I Sungai Rengas. Dari hasil observasi penulis menemukan banyaknya 

siswa yang berprestasi tinggi di Kelas VI SD Negeri 33/I Sungai Rengas. Oleh 

sebab itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Cara 

Belajar Siswa Berprestasi Tinggi Kelas VI di SDN 33/I Sungai Rengas”.  
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KAJIAN PUSTAKA 

Cara Belajar 

Pengertian cara belajar 

Cara belajar pada dasarnya merupakan suatu cara atau strategi belajar yang 

diterapkan siswa. Majid (2013: 3-4) mengatakan bahwa “strategi adalah suatu 

pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan 

atau tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat dalam 

kegiatan, proses kegiatan dan sarana penunjang kegiatan”. 

Irham dan Wiyani menjelaskan bahwa “belajar pada setiap individu akan 

dilakukan dengan cara dan proses yang berbeda-beda. Apapun aktivitas yang 

dilakukan individu untuk menjadi lebih baik dalam mempelajari dan memahami 

suatu materi pelajaran maka dikatakan ia melakukan aktivitas belajar”.  

Menurut Slameto (2010: 82) “metode adalah cara atau jalan yang harus 

dilalui untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Belajar bertujuan untuk 

mendapatkan pengetahuan, sikap, kecakapan dan keterampilan, cara-cara yang 

dipakai itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan belajar juga akan mempengaruhi 

belajar itu sendiri”.  

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa cara belajar siswa 

adalah suatu cara atau strategi belajar yang diterapkan siswa dengan cara dan 

proses yang berbeda pada setiap individu untuk menjadi lebih baik dalam 

mempelajari dan memahami suatu materi pelajaran. 

Indikator cara belajar 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012: 532) “indikator adalah 

sesuatu yang dapat memberikan (menjadi) petunjuk atau keterangan”. Jadi, 

indikator cara belajar adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau 

keterangan mengenai cara belajar.  

Menurut Slameto (2003: 82) cara-cara yang dilakukan oleh siswa dalam 

belajar adalah sebagai berikut: “pembuatan jadwal dan pelaksanaannya, membaca 

dan membuat catatan, mengulangi bahan pelajaran, konsentrasi dan mengerjakan 

tugas”. 

Berdasarkan pendapat mengenai indikator cara belajar maka dapat 

disimpulkan bahwa indikator cara belajar antara lain adalah: 

1. Pembuatan jadwal dan pelaksanaannya. 

2. Membaca dan membuat catatan. 

3. Mengulangi bahan pelajaran. 

4. Konsentrasi. 

5. Mengerjakan tugas. 

 

Prestasi Belajar 

Pengertian prestasi belajar 

Dalam proses belajar mengajar dikelas untuk mengetahui berhasil atau 

tidaknya pembelajaran yang dicapai siswa harus dilakukan evaluasi yang hasilnya 

berupa prestasi belajar siswa. Kata prestasi belajar terdiri dari dua suku kata, yaitu 

prestasi dan belajar. Didalam kamus besar Bahasa Indonesia (2002: 895) yang 

dimaksud dengan “prestasi adalah hasil yang telah dicapai atau dilakukan, 

dikerjakan dan sebagainya”. 



Menurut Agoes Dariyo (2013: 89) “prestasi belajar (achievement or 

performance) ialah hasil pencapaian yang diperoleh seorang pelajar (siswa) 

setelah mengikuti ujian dalam suatu pelajaran tertentu. Prestasi belajar 

diwujudkan dengan laporan nilai yang tercantum pada buku rapor (report book), 

atau kartu hasil studi (KHS)”. 

Menurut Hariyanto (2016) “prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh 

seseorang setelah ia melakukan perubahan belajar, baik di sekolah maupun di luar 

sekolah”. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka penulis dapat mengambil suatu 

kesimpulan bahwa prestasi belajar adalah hasil pencapaian yang diperoleh seorang 

pelajar (siswa) setelah ia melakukan perubahan belajar, baik di sekolah maupun di 

luar sekolah dengan mengikuti ujian dalam suatu pelajaran tertentu. Prestasi 

belajar diwujudkan dengan laporan nilai yang tercantum pada buku rapor (report 

book), atau kartu hasil studi (KHS). Dengan prestasi belajar maka guru, siswa dan 

orang tua akan mengetahui hasil yang dicapai dalam pembelajaran atau 

pendidikan. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 

yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif  

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Jadi 

metode penelitian kualitatif yang digunakan berusaha untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan cara belajar siswa berprestasi tinggi kelas VI di SDN 33/I Sungai 

Rengas. 

 

Teknik Pengumpulan Data  

Sugiyono (2011:309) mengatakan bahwa pengumpulan data dapat 

dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Pada 

penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan natural setting (kondisi 

yang alamiah), dan sumber data primer. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

1. Teknik observasi 

Menurut Arikunto (2010:199) mengatakan bahwa observasi 

disebut pula dengan pengamatan, meliputi pemuatan perhatian terhadap 

suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dari segi proses 

pengumpulan data observasi dibedakan menjadi observasi berperan serta 

dan observasi non partisipan. 

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik 

observasi non partisipan. Sugiono (2011:204) menjelaskan bahwa, 

observasi non partisipan merupakan observasi yang pelaksanaannya 
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peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat 

independen.  

2. Teknik wawancara 

Data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara semi 

terstruktur. Sugiyono (2012:302) mengatakan bahwa wawancara semi 

terstruktur adalah kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara 

terstruktur. Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan cara, 

pengumpul data membawa pedoman yang hanya merupakan garis-garis 

besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. 

3. Teknik dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi ini digunakan untuk 

melengkapi data. Pada penelitian ini dokumen dapat berbentuk tulisan, 

yang meliputi catatan harian yang dimiliki guru mengenai perilaku siswa, 

kebijakan sekolah, dan peraturan. Dokumen dalam bentuk gambar, 

meliputi gambar kegiatan siswa saat kegiatan di kelas maupun di luar 

kelas. 

 

Teknik Analisis Data  

Nasution (Sugiono, 2012:333) menyatakan bahwa analisis data telah mulai 

sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan 

berlangsung terus sampai sampai hasil penelitian. Namun dalam penelitian 

kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan 

dengan pengumpulan data. Miles dan Huberman (Sugiono, 2012:334) 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan 

conclusion drawing/verification. Model interaktif dalam analisis data dapat 

ditunjukkan dibawah ini: 

Analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Data yang diperoleh peneliti dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci, makin lama peneliti 

kelapangan, maka jumlahnya semakain banyak, kompleks dan rumit. 

Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema polanya membuang 

yang tidak perlu. 

2. Data display (penyajian data) 

Ilustrasi seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas terlihat 

bahwa setelah peneliti mampu mereduksi data kedalam huruf besar, huruf 

kecil dan angka, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Penyajian data dengan penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk 

tabel, grafik, phie card, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data 

tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, 

sehingga akan mudah dipahami.  



Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchard dan 

sejenisnya. Miles and Huberman (Sugiono, 2011:341) mengatakan bahwa 

yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, grafik matrik, network 

(jejaring kerja) dan chart.  

3. Conclution drawing/verification  

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles and Huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila pengumpulan data pada tahap 

awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 

Teknik Keabsahan Data  

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi data. Teknik triangulasi berarti peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang 

sama. Denzin (Moleong, 2002:178) membedakan empat macam triangulasi data 

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

penyidik, dan teori. 

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda.  

Triangulasi dengan metode memiliki dua strategi, yaitu: 1) pengecekan 

derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan 

data, dan 2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan 

metode yang sama.  

Triangulasi dengan penyidik adalah dengan jalan memanfaatkan peneliti 

atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan. 

Triangulasi dengan teori berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak 

dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.  

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

dengan metode dengan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Melalui teknik triangulasi diharapkan akan lebih meningkatkan 

kekuatan data bila dibandingkan dengan satu pendekatan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian yang penulis lakukan bahwa tidak sepenuhnya cara 

belajar diterapkan oleh siswa berprestasi, namun juga tidak sedikit siswa yang 

menerapkannya dengan maksimal, kalau dilihat seperti mengulang pelajaran yang 

diberikan oleh guru, mengerjakan tugas (PR) yang diberikan oleh guru, 

menghapal pelajaran yang disuruh oleh guru, dan lain-lain. Namun yang jelas 

bahwa cara belajar masih belum diterapkan sepenuhnya oleh siswa hal ini 



terhubung dengan modalitas dan gaya belajar mereka masing-masing, setiap siswa 

mempunyai kecenderungan belajar berbada hal ini digolongkan dalam lima hal, 

yakni: 

1. Pembuatan jadwal dan pelaksanaannya 

Siswa berprestasi membuat jadwal belajar dan pelaksanaannya selama 1 

jam pada malam hari. Mereka selalu belajar pada malam hari dengan membaca 

buku-buku catatan pelajaran, mengerjakan tugas dan berlatih mengerjakan soal. 

Siswa yang membuat jadwal belajar akan memiliki keteraturan dalam 

memanfaatkan waktu untuk belajar pada setiap mata pelajaran. 

Jadwal belajar siswa adalah kegiatan rutin belajar mereka ketika berada 

dirumah, yang dilakukan pada saat subuh atau malam hari ketika ingin tidur, 

jadwal belajar ini dilakukan untuk pengayaan serta pemahaman lebih mendalam 

tentang pelajaran disekolah yang dirasa kurang begitu dipahami atau untuk lebih 

mengingat apa yang diajarkan disekolah, jika tidak bisa belajar karna ada 

kesibukan maka mereka akan belajar kembali besok harinya, atau belajar dulu 

sebentar sebelum mengantuk lalu tidur. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada tanggal 26 November 2016 

mengenai pembuatan jadwal dan pelaksanaanya dapat dijelaskan bahwa dalam 

pembuatan jadwal di temukan bahwa tidak semua siswa membuat jadwal 

belajarnya di rumah namun ada beberapa siswa yang membuat daftar belajarnya. 

Kemudian dalam pelaksanaannya, di temukan juga beberapa siswa yang belajar 

pada malam hari, sebagian dari mereka beralasan bahwa belajar pada malam hari 

lebih efektif karena susasananya tenang serta mereka mempunyai kegiatan lain, 

sekaligus pengantar tidur. Ia tidak merasa terikat atau keberatan dengan jadwal 

yang dibuatnya sendiri. Dan melaksanakan jadwal belajar secara teratur 

(continue) tanpa melanggar jadwal yang dibuatnya sendiri. Hal ini diperlukan agar 

bisa mengetahui sedikit materi yang belum dijelaskan guru saat proses belajar 

mengajar disekolah. Terkecuali ada alasan yang mendadak dan dapat menghambat 

kelangsungan jadwal belajar yang sedang berlangsung.  

Hal diatas sesuai dengan hasil wawancara peneliti kepada siswa yang 

mengatakan bahwa “iya buk, saya membuat jadwal belajar, supaya bisa tahu 

mengenai pelajaran besok dan bisa mempelajarinya” (wawancara 28 November 

2016) 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa 

siswa yang membuat jadwal belajar akan memiliki keteraturan dalam 

memanfaatkan waktu untuk belajar pada setiap mata pelajaran dan mengetahui 

sedikit materi yang belum dijelaskan guru saat proses belajar mengajar disekolah. 

 

2. Membaca dan membuat catatan 

Cara belajar siswa berprestasi dalam membaca buku adalah berkonsentrasi 

dengan memusatkan perhatian pada apa yang sedang dibaca sambil memberi 

tanda dengan menggaris bawahi atau mencatat bacaan yang penting, dan memilih 

waktu belajar agar dapat membaca lebih rileks. Siswa membaca buku tujuannya 

untuk dapat memahami isi bacaan dengan membacanya berulang-kali dan 

meresapi bacaan agar paham akan makna buku yang dibaca kemudian menarik 

kesimpulan dari isi bacaan. Siswa dalam memonitor kejembaran membaca dengan 



cara memilih waktu belajar dengan melihat kondisi pikiran sudah merasa bosan 

atau tidak saat membaca buku terus-menerus agar tidak merasa tertekan saat 

membaca buku. 

Kemudian membuat catatanya dengan memberi tanda pada kata-kata yang 

penting pada materi yang sudah dicatat didalam buku tulis dengan bulpoint atau 

spidol warna-warni sehingga menarik untuk dibaca kembali saat mengulang 

belajar.  

Berdasarkan hasil observasi yang ditemukan peneliti pada tanggal 30 

November 2016 dapat dijelaskan bahwa siswa membaca buku sambil mencatat 

hal-hal penting yang perlu dilakukan untuk merangkum isi dari bacaan dibuku. 

Hal itu terbukti ketika pada saat proses belajar mengajar terlihat siswa sedang 

membaca buku pelajarannya sambil memberi tanda pada buku tersebut dengan 

spidol warna-warni.  

Dari hasil wawancara siswa diketahui bahwa “saya membaca buku paket 

sambil mencatat hal-hal yang penting agar mudah ketika belajar kembali” 

(wawancara 4 Oktober 2016) 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa 

membaca buku tujuannya untuk dapat memahami isi bacaan dengan membacanya 

berulang-kali dan meresapi bacaan agar paham akan makna buku yang dibaca 

kemudian menarik kesimpulan dari isi bacaan serta membuat catatanya dengan 

memberi tanda pada kata-kata yang penting pada materi yang sudah dicatat 

didalam buku tulis dengan bulpoint atau spidol warna-warni sehingga menarik 

untuk dibaca kembali saat mengulang belajar. 

 

3. Mengulangi bahan pelajaran 

Cara belajar siswa berprestasi dalam mengulangi pelajaran dilakukan pada 

malam harinya dengan membaca buku catatan untuk lebih mengingat apa yang 

diajarkan disekolah.  

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 7 Oktober 2016 dijelaskan 

bahwa siswa menghafal suatu pelajaran yang dilakukan dengan membaca materi 

pelajaran berulang kali sampai mengerti makna materi yang di pelajari agar materi 

benar-benar tertanam dalam pikiran. Cara menghafal yang dilakukan siswa 

berprestasi untuk usahanya saat ujian ataupun saat diberikan pertanyaan oleh guru 

salah satunya dengan menghafal, caranya dengan berbicara sendiri didepan 

cermin menghafalkan materi berulang kali sampai hafal. Dalam hal ini bahan 

pelajaran itu dibaca dengan suara yang cukup keras untuk dimasukkan ke dalam 

ingatan melalui telinga. 

Hal ini terlihat ketika pada saat pembelajaran guru memberikan pertanyaan 

kepada siswa mengenai pelajaran hari ini dan siswa pun menjawabnya dengan 

benar.  

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang mengatakan bahwa “iya 

buk, pada malam hari saya selalu menghafal materi pelajaran yang akan 

diajarkan guru besok, agar nantinya saya bisa menjawab apa yang ibu guru 

tanyakan” (wawancara 10 Oktober 2016) 

Dari hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa siswa 

menghafal materi pelajaran pada pokok bab tertentu kemudian siswa hanya 



membaca materi berulang kali maka dengan sendirinya akan hafal materi yang 

dipelajari. 

 

4. Konsentrasi 

Cara belajar siswa berprestasi dalam mengikuti pelajaran di kelas ialah 

selalu konsentrasi atau fokus terhadap materi yang disampaikan guru dan 

menyingkirkan segala pikiran yang tidak berhubungan dengan pelajaran.  

Kemudian memperhatikan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh, 

melihat tulisan maupun gambar dipapan tulis, mencatat hal-hal penting dari 

penjelasan guru dibuku tulis. Selain itu siswa juga aktif bertanya dikelas ketika 

ada penjalasan guru yang belum dimengerti.  

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 13 Oktober 2016 diketahui 

bahwa pada saat proses pembelajaran terlihat siswa benar-benar berkonsentrasi 

dalam mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Hal ini terlihat dengan jelas 

bahwa siswa memperhatikan dan mendengarkan guru memberikan penjelasan 

tentang materi pelajaran lalu segera mencatatnya didalam buku tulis. Selain itu 

juga siswa sering bertanya mengenai materi yang belum dipahaminya kepada guru 

agar dapat memahaminya kembali.  

Hal diatas sesuai dengan hasil wawancara peneliti kepada siswa bahwa 

“iya buk, karena kalo tidak nanti tidak mengerti apa yang ditanyakan oleh guru” 

(wawancara 17 Oktober 2016) 

Dari hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam 

proses pembelajaran siswa benar-benar berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran 

yang diberikan oleh guru. 

  

5. Mengerjakan tugas 

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada tanggal 19 Oktober 2016 cara 

siswa berprestasi dalam mengerjakan tugas ialah siswa mengerjakan sendiri 

tugasnya karena jawaban dari pertanyaan kadang mengarang jadi yang penting 

dijawab pokok intinya saja. Selain itu bila diperlukan siswa juga meminjam buku 

di perpustkaan sekolah untuk mencari sumber lain dalam menyelesaikan tugas 

yang diberikan guru agar cepat selesai dan mengumpulkan tugas tepat pada 

waktunya.  

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang mengatakan bahwa “iya 

buk, kadang-kadang kita mengarang menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

guru, tapi kadang-kadang cuma menjawab intinya saja” (wawancara 21 Oktober 

2016) 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa 

dalam mengerjakan tugas siswa mengerjakan sendiri tugasnya karena jawaban 

dari pertanyaan kadang mengarang jadi yang penting dijawab pokok intinya saja. 

Cara belajar pada dasarnya merupakan suatu cara atau strategi belajar yang 

diterapkan siswa. Majid (2013:3-4) mengatakan bahwa “strategi adalah suatu pola 

yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau 

tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, 

proses kegiatan dan sarana penunjang kegiatan”. 



Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa cara belajar siswa 

adalah suatu cara atau strategi belajar yang diterapkan siswa dengan cara dan 

proses yang berbeda pada setiap individu untuk menjadi lebih baik dalam 

mempelajari dan memahami suatu materi pelajaran. 

Sesuai dengan pendapat Slameto (2003: 82) cara-cara yang dilakukan oleh 

siswa dalam belajar adalah sebagai berikut: “pembuatan jadwal dan 

pelaksanaannya, membaca dan membuat catatan, mengulangi bahan pelajaran, 

konsentrasi dan mengerjakan tugas”. 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti kemukakan diatas, maka cara 

belajar siswa berprestasi tinggi kelas VI SD Negeri 33/I Sungai Rengas dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Membuat jadwal belajar dan pelaksanaannya  

Siswa berprestasi membuat jadwal belajar dan pelaksanaannya 

selama 1 jam pada malam hari. Mereka selalu belajar pada malam hari 

dengan membaca buku-buku catatan pelajaran, mengerjakan tugas dan 

berlatih mengerjakan soal. Siswa yang membuat jadwal belajar akan 

memiliki keteraturan dalam memanfaatkan waktu untuk belajar pada 

setiap mata pelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Hasbullah bahwa 

pembuatan jadwal akan membantu kita menggunakan waktu yang terbatas 

se-efesien dan se-efektif mungkin. Belajar dengan jadwal akan melatih 

konsentrasi, bekerja cepat dan lengkap selain itu kita juga dilatih untuk 

selalu siap menghadapi pekerjaan berikutnya. 

2. Membaca buku  

Membaca buku adalah proses kognitif, karena membaca dapat 

memberikan ilmu baru kepada siswa. Menurut Howard seperti dikutip oleh 

A. Surjadi mengemukakan ada empat cara belajar efektif melalui 

membaca adalah : menentukan dan memelihara tujuan membaca, 

memelihara motivasi dan konsentrasi, membangun makna dan memonitor 

kejembaran membaca.  

Cara belajar siswa berprestasi dalam membaca buku adalah 

berkonsentrasi dengan memusatkan perhatian pada apa yang sedang 

dibaca sambil memberi tanda dengan menggaris bawahi atau mencatat 

bacaan yang penting, dan memilih waktu belajar agar dapat membaca 

lebih rileks. Siswa membaca buku tujuannya untuk dapat memahami isi 

bacaan dengan membacanya berulang-kali dan meresapi bacaan agar 

paham akan makna buku yang dibaca kemudian menarik kesimpulan dari 

isi bacaan. Siswa dalam memonitor kejembaran membaca dengan cara 

memilih waktu belajar dengan melihat kondisi pikiran sudah merasa bosan 

atau tidak saat membaca buku terus-menerus agar tidak merasa tertekan 

saat membaca buku. 

3. Membuat catatan/ringkasan pelajaran  

Siswa berprestasi membuat catatanya dengan memberi tanda pada 

kata-kata yang penting pada materi yang sudah dicatat didalam buku tulis 

dengan bulpoint atau spidol warna-warni sehingga menarik untuk dibaca 

kembali saat mengulang belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Hasbullah 

yang mengemukakan bahwa catatan tidak ubahnya sebuah buku yang 



masih dalam bentuk tulisan tangan. Kita akan membacanya berulang-

ulang untuk dapat mengerti dan menjawab pertanyaan yang akan diajukan 

dalam ujian. Oleh karenanya, bentuk dan susunan catatan hendaknya 

sedemikian rupa sehingga membantu kita mempelajari isinya. 

4. Mengulangi pelajaran  

Cara belajar siswa berprestasi dalam mengulangi pelajaran dilakukan pada 

malam harinya dengan membaca buku catatan untuk lebih mengingat apa 

yang diajarkan disekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Slameto yang 

mengemukakan bahwa “Mengulangi besar pengaruhnya dalam belajar, 

karena dengan adanya pengulangan (review) bahan yang belum begitu 

dikuasai serta mudah terlupakan akan tetap tertanam dalam otak 

seseorang”. 

5. Mengerjakan Tugas  

Cara siswa berprestasi dalam mengerjakan tugas ialah siswa mengerjakan 

sendiri tugasnya karena jawaban dari pertanyaan kadang mengarang jadi 

yang penting dijawab pokok intinya saja. Selain itu bila diperlukan siswa 

juga meminjam buku di perpustkaan sekolah untuk mencari sumber lain 

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru agar cepat selesai dan 

mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Hal ini sesuai dengan teori 

belajar Vygotsky tentang Pengaturan diri (self-regulation), yaitu: 1) dalam 

pengembangan struktur-struktur internal dan pengaturan diri melibatkan 

latihan dan pengulangan, mengerjakan tugas sama artinya dengan latihan 

mengerjakan soal dalam proses mengerjakan tersebut tentunya siswa 

mengulang materi dan membaca-baca materi yang ada hubungnnya untuk 

menjawab pertanyaan pada tugas yang diberikan guru 2) kemampuan 

menggunakan isyarat dan memecahkan tanpa bantuan orang lain, diatas 

dipaparkan bahwa siswa mengerjakan sendiri tugasnya dengan mencari 

literatur dari berbgai sumber untuk menyelesai tugasnya. Pada titik ini 

anak-anak menjadi mandiri atau mengatur diri sendiri. 

Prestasi belajar siswa pada dasarnya merupakan hasil akhir yang 

diharapkan dapat diraih setelah adanya usaha belajar siswa. Menurut pendapat 

Subino dalam Purwanto (2011:43) “pada umumnya tujuan pendidikan dapat 

dimasukkan kedalam salah satu dari ketiga ranah yaitu kognitif, afektif dan 

psikomotorik”. 

Seperti yang telah di jelaskan oleh Bloom dalam Amri (2013:221) 

mengemukakan bahwa “perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar meliputi 

perubahan dalam kawasan (domain) kognitif, afektif dan psikomotor, beserta 

tingkatan aspek-aspeknya”. 

 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

cara belajar siswa berprerstasi adalah membuat jadwal waktu belajar setiap malam 

hari jika besok ada jadwal pelajaran yang akan diajarkan oleh guru selama 1 jam, 

membaca buku dan membuat catatan pelajaran mengenai hal-hal yang penting 

ditulis dengan menarik agar dapat memudahkan ketika dipelajari kembali. 



Mengikuti pelajaran dikelas dengan memperhatikan, mendengarkan, mencatat 

penjelasan dan bertanya materi yang belum jelas kepada guru. Siswa mengulangi 

pelajaran dengan membaca buku ringkasan dan menghafal pelajaran hanya pada 

materi tertentu tujuannya untuk mengingat materi dalam pikiran. Ketika 

mengerjakan tugas siswa mengerjakan sendiri tugasnya karena jawaban dari 

pertanyaan kadang mengarang jadi yang penting dijawab pokok intinya saja. 

 

2. Saran  

1. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk guru agar dapat menentukan 

langkah-langkah selanjutnya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa 

dengan melihat cara-cara belajar siswanya.  

2. Bagi siswa kelas VI SD Negeri 33/I Sungai Rengas perlu merancang 

kebiasaan cara belajar yang baik agar dapat meningkatkan prestasi belajar 

yang lebih tinggi dari yang telah dicapai saat ini, sehingga tergolong 

menjadi siswa berprestasi.  

3. Bagi peneliti lain  

Agar peneliti lain dapat mengkaji ulang penelitian ini dengan 

menggunakan metodologi penelitian dan tempat penelitian yang berbeda. 

Selain itu untuk dapat melengkapi kekurangan yang ada dalam penelitian 

ini dan semakin memperkaya perkembangan ilmu yang sudah ada. 
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