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 Based on the observations at SDN No.13 / I Muara Bulian, there are still many 

student learning activities that are less than the maximum. It shows not yet a good 

learning habit. However, in a school of all students there are some students who excel 

in the field of academics compared with other students, the habits of learning and how 

to act students who are performing certainly different from other students, this is where 

the need to do research and explore more in-depth information about student learning 

habits achievement to be modeled for other students. 

 The purpose of this study was to determine the learning habits of students 

achieving academically in the class VI A that entered the top three rankings. 

 The method used in this research is qualitative research. Data collection is done 

through observation, interview and documentation. Data analysis in this study using 

data analysis techniques Miles and Huberman. Data analysis techniques are done by 

collecting, reducing, displaying, and drawing conclusions. The research used 

Triangulation data technique to obtain data validity. 

 The results showed that the learning habits of achieving students were to create 

daily learning schedule, reading books and making notes on important things to be 

easily reviewed again at home, taking class lessons by paying attention, listening, 

recording explanations and asking about materials that have not understandable to 

teachers, concentration and discipline in learning 

 Habit of learning is done by students berpresasi is a way of learning students in 

achieving learning achievement 
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I. PENDAHULUAN 

Pendidikan disekolah baik itu jenjang SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi 

terdapat kegiatan belajar mengajar yang merupakan langkah awal yang dapat digunakan 

untuk mengembangkan dan meningkatkan segala potensi yang ada pada peserta didik 

sehingga dapat mencapai keberhasilan dalam suatu pendidikan.  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal I, Menyatakan bahwa: Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Salah satu upaya dalam mencerdaskan bangsa Indonesia adalah dengan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat direalisasikan melalui kegiatan 

pendidikan, termasuk dalam kegiatan belajar disekolah. Adapun yang menjadi salah 

satu ciri keberhasilan seorang siswa dalam proses belajarnya bisa ditunjukkan dengan 

prestasi akademiknya di sekolah. Hamalik (2008: 10) mengemukakan bahwa 

“seseorang yang ingin  berhasil dalam belajar hendaknya mempunyai sikap serta 

kebiasaan belajar yang baik karena prestasi belajar yang baik dapat diperoleh melalui 

proses belajar yang baik”. 

Kebiasaan belajar siswa disekolah ataupun dirumah sangat menentukan prestasi 

belajar yang akan dihasilkan. Kebiasaan belajar akan berbanding lurus dengan hasil 

yang didapatkan. Siswa yang mempunyai kebiasaan belajar yang baik, aktif, dan 

disiplin maka akan memperoleh hasil belajar yang memuaskan dan begitu pula 

sebaliknya. Kebiasaan belajar merupakan ciri khas yang dimiliki oleh setiap siswa 

dalam mengolah informasi yang didapatkan, kebiasan belajar yang baik tidak 

sepenuhnya menjamin prestasi belajar yang baik dan memuaskan. Namun setidaknya 

dengan mempunyai kebiasaan belajar yang  baik, diharapkan dapat meminimalisir hasil 

belajar atau prestasi belajar yang tidak diinginkan. 

kebiasaan belajar yang efektif diperlukan oleh setiap individu dalam kegiatan 

belajarnya, belajar akan membuat siswa yang semula tidak tahu menjadi tahu, menjadi 

lebih paham, mengerti dan lebih meningkatkan daya ingat. Kegiatan belajar merupakan 

hal positif yang perlu dikembangkan di kalangan siswa sekolah dasar, Pembiasaan 

belajar yang baik bisa mengurangi kegiatan negatif siswa.  

Berdasarkan hasil obsevasi di SDN No.13/I Muara bulian, masih banyak 

dijumpai kegiatan belajar siswa yang kurang maksimal. Hal itu menunjukkan belum 

terbentuknya suatu kebiasaan belajar yang baik. Pembentukan suatu kebiasaan belajar 

yang baik dapat dilihat dari aktivitas dan kesiapan belajar siswa pada saat disekolah. 

Kegiatan belajar siswa di sekolah seperti antusias siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran, cara merespon apa yang disampaikan guru, dan sebagainya. Namun, 

dalam suatu sekolah dari seluruh siswa terdapat beberapa siswa yang berprestasi 

dibidang akademik dibandingkan dengan siswa yang lain. Kegiatan belajar yang 

dilakukan siswa yang tergolong berprestasi dan yang kurang dari rata-rata pastilah 

berbeda. Mereka mempunyai kecenderungan untuk belajar mengenai topik bahasan 

yang berbeda-beda saat disekolah ataupun diluar jam sekolah, walaupun mereka satu 

tingkatan atau satu kelas. 

Siswa yang berprestasi biasanya memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu dalam 

belajarnya cara bertindaknya pun akan berbeda dari kebanyakan siswa, disinilah penulis 

perlu melakukan penelitian dan menggali informasi lebih mendalam tentang kebiasaan 
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belajar siswa berprestasi yang nantinya agar dapat membantu dalam perkembangan dan 

kemajuan serta dapat menjadikan masukan untuk menjadi lebih baik khususnya bagi 

siswa lain agar kegiatan belajar mereka menjadi maksimal dan mendapatkan prestasi 

belajar yang baik. 

 

II. KAJIAN TEORITIK 

2.1 Penelitian Relevan 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Belajar  

Belajar adalah suatu proses dan bukan suatu hasil, proses dari perkembangan 

hidup manusia, melakukan berbagai perubahan sehingga tingkah lakunya berkembang, 

semua aktivitas dan prestasi hidup tidak lain adalah hasil dari belajar. Istilah belajar 

sudah dikenal luas di berbagai kalangan, namun banyak yang masih mengartikannya 

hanya secara umum atau secara tradisional diartikan sebagai upaya menambah dan 

mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Menurut James O. Whittaker (dalam 

Aunurrahman 2009: 35) mengemukakan bahwa belajar adalah proses dimana tingkah 

laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Belajar adalah suatu 

proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman. 

 

2.3 Kebiasaan Belajar 

Menurut Djaali (2014: 128). “Kebiasaan belajar merupakan cara atau teknik 

yang menetap pada diri siswa pada waktu menerima pelajaran, membaca buku, 

mengerjakan tugas, dan pengaturan waktu untuk menyelesaikan kegiatan”.  

  Kebiasaan belajar merupakan cara yang dilakukan seseorang secara berulang-

ulang, yang pada akhirnya menjadi menetap pada diri siswa pada waktu menerima 

pelajaran, membaca buku, mengerjakan tugas, dan pengaturan waktu untuk 

menyelesaikan kegiatan. Slameto (2010: 82) juga berpendapat “Kebiasaan belajar yang 

mem-pengaruhi antaranya membuat catatan, mengulangi bahan  pelajaran,  konsentrasi 

dan mengerjakan tugas”. 

 

2.4 Faktor-Faktor Pendukung Kebiasaan Belajar 

Dalam rangka mengoptimalkan hasil belajar perlu diperhatikan faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi nya, secara umum ada dua faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar, yaitu faktor internal (faktor dari dalam diri pribadi)  dan faktor eksternal (faktor 

dari luar diri pribadi). Kedua faktor tersebut secara langsung maupun tidak langsung 

dapat mempengaruhi kebiasaan belajar siswa. 

 Ahmadi dan Supriyono (2013: 138) menyebutkan faktor-faktor yang 

menentukan prestasi belajar siswa: 

1. Faktor Internal  

Faktor yang berasal dari diri siswa sendiri meliputi 2 aspek yaitu aspek fisiologis 

(jasmaniah) dan pisikologis (rohaniah)  

a. Aspek fisiologis 

Kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang menandakan tingkat 

kebugaran organ tubuh dan sendinya, seperti penglihatan, pendengaran, struktur 

tubuh dan sebagainya, dapat mempengaruhi semangat intensitas siswa dalam 

belajar. Kondisi organ tubuh yang lemah, dapat menurunkan kualitas ranah cipta 

(kognitif) sehingga materi pelajaran yang dipelajari kurang atau tidak berbekas. 
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b. Aspek psikologis baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh terdiri atas: 

a. Faktor intelektif yang yang meliputi kecerdasan, bakat, dan prestasi yang 

dimiliki 

b. Faktor non-intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu seperti, sikap, 

kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi, penyesuaian diri. 

2. Faktor eksternal  

Faktor yang mempengaruhi kebiasaan belajar siswa berprestasi dapat 

dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu Faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat/ 

lingkungan. 

a. Faktor orang tua (keluarga) 

Orang tua adalah orang yang terdekat dalam keluarga, oleh karenanya keluarga 

sangat berpengaruh dalam menentukan minat seorang siswa dalam pelajaran dan 

juga mempengaruhi pencapaian prestasi belajar anak. Cara orang tua mendidik 

anak, memberi perhatian dan dukungan sangat diperlukan, untuk itu peran orang 

tua untuk mendidik anak dengan penuh kearifan dan bijaksana sangat dituntun. 

Hal ini dimaksudkan agar orang tua dapat menjadi suri tauladan bagi anak-

anaknya. 

b. Faktor sekolah 

Lingkungan sekolah yang mempengaruhi kebiasaan belajar mencakup tempat, 

gedung sekolah, metode mengajar, kurikulum, relasi guru dan siswa, relasi siswa 

dengan siswa, media ajar dan lain-lain. 

c. Faktor masyarakat/Lingkungan 

masyrakat adalah faktor eksternal yang juga mempengaruhi kebiasaan belajar 

siswa, pengaruh itu terjadi karna keberadaan siswa itu sendiri sebagai bagian 

integral dari masyarkat. Kaitannya dengan faktor masyarakat, maka ada 4 faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar siswa, seperti yang dikemukakan dalam 

uraian diatas: 

1) Media masa seperti Televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain. 

Media masa yang baik akan berpengaruh terhadap belajar siswa, begitupun 

sebaliknya. 

2) Teman bergaul, melalui pergaulan soerang siswa akan dapat terpengaruh 

arah kebiasaan belajarnya oleh teman-temannya. Bagi remaja pengaruh 

teman sangat besar karena dalam pergaulan itu mereka memupuk pribadi 

dan melakukan aktifitas bersama-sama. 

3) Aktivitas dalam masyarakat, seorang siswa yang terlalu banyak 

berkecimpung dalam kegiatan sosial masyarakat, sehingga tugas pokok 

belajarnya terabaikan akan berdampak kurang baik terhadap prestasi belajar 

siswa. 

4) Corak kehidupan tetangga, maksudnya jika siswa bertetangga dengan orang 

tidak baik, seperti penjudi, pemabuk, pencuri maka minimal akan 

berpengaruh terhadap ketenangan jiwa siswa tersebut, sehingga akhir nya 

akan berpengaruh pada prestasi belajar siswa itu sendiri, begitupun 

sebaliknya. (Djamrah, 2011: 70) 

2.5 Siswa Berprestasi 

Sebagai siswa disekolah, peserta didik dituntut berhasil dalam belajarnya, 

prestasi belajar merupakan ukuran keberhasilan belajar seorang siswa. Untuk 

mengetahui seberapa jauh prestasi belajar telah dicapai peserta didik, maka diadakan 

kegiatan evaluasi pembelajaran. Menurut Hamalik (2001: 159) me-nyatakan tentang 
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evaluasi hasil belajar merupakan keseluruhan kegiatan pengukuran (pengumpulan data 

dan informasi), pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan 

tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan 

dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, hasil belajar 

menunjuk kepada prestasi belajar.  

Prestasi belajar tersebut berupa pencapaian kemampuan dalam aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang pada umumnya dinyatakan dalam skor atau angka 

yang terdapat pada buku raport setelah siswa melakukan aktivitas belajar di sekolah 

dalam kurun waktu tertentu, seperti akhir semester. Dengan prestasi belajar maka guru, 

siswa dan orang tua akan mengetahui hasil yang dicapai dalam pembelajaran. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 895) prestasi adalah hasil yang telah dicapai 

atau dilakukan, dikerjakan dan sebagainya. 

Menurut Asmara (2009: 11) mengemukakan bahwa prestasi belajar adalah 

“hasil yang dicapai seseorang dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang 

dikembangkan dalam pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan tes angka nilai yang 

diberikan guru”. Sedangkan menurut Abdorrakhman (2008: 87) Prestasi belajar adalah 

hasil dari berbagai upaya dan daya yang tercermin dari partisipasi belajar yang 

dilakukan siswa dalam mempelajari materi pelajaran yang diajarkan oleh guru. 

 

BAB III METODE PENELITIAN  

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang akan 

menghasilkan data deskriptif dengan berusaha mengungkapkan kajian tentang 

kebiasaan belajar siswa berprestasi. Jenis penelitian ini adalah studi kasus.  

 

3.2 Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, 

sumber data sebagai berikut: 

1. Kata-kata dan Tindakan 

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui data tertulis. 

Dalam penelitian ini, objek yang diamati atau diwawancarai adalah siswa 

berprestasi secara Akademik yang masuk rangking tiga besar dikelas VI A, guru 

kelas VI A di SDN No.13/I Muara Bulian dan orang tua siswa yang berprestasi. 

2. Sumber Tertulis 

Sumber tertulis meliputi sumber buku, sumber dari arsip, dokumen pribadi, 

dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek yang dituju adalah siswa berprestasi secara Akademik yang masuk 

rangking tiga besar dikelas VI A di SDN N.13/I Muara Bulian. Ketiga siswa tersebut 

dipilih sebagai subjek penelitian karena siswa kelas VI menurut Jean Peaget sudah 

memasuki tahap konkret (umur 8-12 tahun), ciri pokok perkembangan pada tahap ini 

adalah siswa sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, dan ditandai 

dengan kekekalan.  
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3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Alat 

Data- Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penjelasan sebagai berikut: 

1. Observasi   

Observasi adalah cara untuk mendapatkan data dengan melihat dan mengamati 

secara langsung dari apa yang diteliti, dan peneliti disini bukan sebagai peserta 

namun sebagai orang yang mengamati pada saat peneliti berada di lokasi 

penelitian. Pedoman observasi berupa daftar cek sebagai instrument Penelitian. 

Format yang disusun berisi daftar kegiatan yang akan diamati, observasi pada 

penelitian ini tidak dipersiapkan dengan sistematis, tetapi hanya berupa rambu-

rambu pengamatan perilaku peserta didik berprestasi secara akademik ketika 

belajar. 

2. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan bersifat semi-struktur. Yakni serangkaian 

pertanyaan yang dirancang dan disusun dalam bentuk pedoman wawancara, dan 

daftar pertanyaan tersebut di gunakan untuk mengarahkan alur pembicaraan agar 

sampai pada tujuan hasil data yang diharapkan. Pertanyaan yang di ajukan yakni 

bersifat terbuka namun mengacu pada tema yang telah di tentukan sebagai alur 

dalam proses wawancara. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi, adalah sumber data tambahan yang berupa catatan-catatan tertulis, 

arsip-arsip dan dokumen resmi yang diperlukan terkait dengan penelitian yang 

semua data tersebut tidak diperoleh dari wawancara dan observasi. 

4. Alat pengumpulan data  

a. Alat perekam 

Alat perekam digunakan sebagai alat bantu agar tidak ada informasi yang 

terlewatkan dan saat wawancara berlangsung peneliti dapat berkonsentrasi 

pada apa yang ditanyakan tanpa harus mencatat serta memudahkan peneliti 

mengulang kembali hasil wawancara agar dapat memperoleh data yang utuh. 

b. Kamera  

Fungsi kamera untuk mengambil gambar ketika peneliti sedang melakukan 

pembicaraan dengan informan atau sumber data. Dengan adanya foto maka 

dapat meningkatkan keabsahan penelitian, karena peneliti betul-betul 

melakukan pengumpulan data pada tempat penelitian. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk memperoleh data, Instrumen yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Peneliti Sendiri 

Sebagaimana dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri atau  Human instrument. Peneliti 

merupakan alat pengumpul data utama, karena peneliti adalah manusia yang 

dapat berhubungan dengan responden atau objek lainya, serta mampu 

memahami kaitan kenyataan-kenyataan dilapangan. Oleh karena itu peneliti juga 

berperan serta dalam pengamatan atau participant observation 

(Moleong,2007:9). 

b. Lembar Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara 
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mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai. Wawancara dapat 

dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Peneliti menyiapkan 

lembar pertanyaan yang ditujukan kepada tiga siswa yang berprestasi secara 

akademik, guru kelas VI A dan orang tua siswa berprestasi. Wawancara 

digunakan untuk lebih mengetahui secara mendalam tentang masalah yang 

sedang diteliti.  

c. Lembar Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data-data yang diperlukan untuk 

membantu menganalisa peristiwa yang terjadi agar lebih dapat dipahami lagi. 

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa nilai Raport siswa berprestasi, transkip 

wawancara serta foto kegiatan pembelajaran dan wawancara 

 

3.6 Teknik Analisis Data 
Dalam kegiatan menganalisis data yang diperoleh peneliti, peneliti 

menggunakan model Miles and Hubermen (1990) dalam mukhtar (2013: 135)  tersebut 

untuk menganalisis data yang telah ada. Adapun model tersebut adalah dengan 

melakukan tahap-tahap yang diawali dengan mengumpulkan data, mereduksi, 

mendisplay data, dan memverifikasi atau menarik kesimpulan akhir. Kegiatan ini 

dikembangkan oleh peneliti dengan mengacu kepada pendapat Mukhtar (2013: 135) 

dengan model Miles dan Huberman (1990) tersebut. 

Tahap-tahap menganalisis data sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data, yaitu semua hasil dari data kegiatan observasi dan 

wawancara yang dilakukan, yang disebut data mentah; 

2. Mereduksi data, setelah terkumpul peneliti menyeleksi data, menyederhanakan, 

memfokuskan, dan mengelompokkan data yang telah diperoleh di lapangan. 

Setelah itu peneliti melakukan abstraksi atau membuat ringkasan data; 

3. Mendisplay data, merangkai informasi dan mengecek keabsahan dari data dalam 

upaya mengambil kesimpulan; 

4. Memverifikasi data, membuat kesimpulan, menganalisis, dan memutuskan 

bagaimana kebiasaan belajar siswa berprestasi; 

5. Membuat laporan; 

Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, kemudian peneliti akan 

mendapatkan hasil penelitian, dengan mengembangkan data yang diperoleh dari 

instrument pemerolehan data yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya. Dengan 

demikian peneliti akan mendapatkan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini hanya didapatkan 

hasil berupa fakta-fakta yang diperoleh di lapangan tanpa merekayasa hasil temuan 

tersebut agar diperoleh data yang asli berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan.  

 

3.7 Teknik Validasi Data 

Peneliti menggunakan teknik Triangulasi, Menurut Moleong (2010: 330) 

“Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu”. Pada penelitian ini peneliti memilih teknik triangulasi sumber lain. 

Triangulasi sumber berarti menguji keabsahan data dengan cara mengecek data yang 

telah diperoleh melalui beberapa sumber, data yang telah dianalisis oleh peneliti 

sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member 

check) dengan beberapa sumber tersebut. 
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BAB IV PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian 

4.3 Pembahasan Hasil 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kebiasaan Belajar Pada Siswa Berprestasi 

Kebiasaan belajar pada siswa berprestasi meliputi: memiliki jadwal belajar, 

mengikuti pelajaran, mengulangi pelajaran, menghafal, konsentrasi/fokus belajar  dan 

disiplin.  

a. Membuat jadwal belajar dan pelaksanaannya 2 jam pada malam hari. Siswa 

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 slameto bahwa 

pembuatan jadwal akan menjadikan siswa disiplin dan teratur dalam belajarnya 

dan dapat menggunakan waktu seefesien dan seefektif mungkin. Belajar dengan 

jadwal akan melatih konsentrasi, bekerja cepat dan lengkap, selain itu siswa juga 

dilatih untuk selalu siap menghadapi pekerjaan berikutnya. 

b. Kebiasaan siswa berprestasi dalam mengikuti pelajaran dikelas adalah pertama, 

memperhatikan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. Dengan 

memperhatikan semua orang yang belajar akan memperoleh informasi, sebab 

melalui proses memperhatikan banyak hal positif yang didapatkan, aktivitas 

memperhatikan sangat penting bagi pelajar, karena pada hakikatnya 

memperhatikan merupakan proses belajar yang baik, disamping memperhatikan 

siswa juga bertanya. Bertanya adalah cara terbaik yang dilakukan oleh siswa 

yang kurang memahami materi dari guru, bertanya bisa kepada siapa saja seperti 

guru sekolah, guru les, orang tua, kakak, adik dan teman.  Kedua menyediakan 

perlengkapan tulis, dengan adanya perlengkapan tulis yang memadai, mudah 

bagi siswa untuk mencatat setiap pelajaran yang guru jelaskan. Ketiga mencatat 

hal-hal penting dari penjelasan guru dibuku tulis, merangkum materi adalah 

kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh siswa, baik dengan menulis maupun 

menandai hal yang dianggap penting. Hal demikian akan mempermudah 

mempelajari inti pelajaran yang sudah dibaca, sehingga mudah dimengerti dan 

dipahami. Ketika inti pelajaran telah ditemukan maka siswa hanya perlu 

mempelajarinya sampai mengerti dan paham, proses merangkum ini akan 

memaksimalkan waktu belajar agar lebih efektif sehingga belajar pun lebih 

mudah dan cepat. 

c. Waktu yang diperlukan untuk mempelajari suatu mata pelajaran berbeda antara 

siswa yang satu dengan siswa yang lain, kebiasaan belajar siswa berprestasi 

dalam mengulangi pelajaran dilakukan pada malam hari dengan membaca buku 

catatan untuk lebih mengingat apa yang diajarkan guru disekolah. Proses 

mengulang adalah kebiasaan belajar yang tepat dalam memahami isi materi 

yang dipelajari, apabila siswa terbiasa mengulangi pelajaran maka siswa akan 

mudah mengingat pelajaran dan akan dimengerti. Hal ini sesuai dengan 

pendapat slameto yang mengemukakan bahwa “Mengulang besar pengaruhnya 

dalam belajar, karena dengan adanya pengulangan bahan yang belum begitu 

dikuasai serta mudah terlupakan akan tetap tertanam dalam otak seseorang”.  
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d. Siswa berprestasi selalu konsentrasi dalam belajarnya, konsentrasi bukan berarti 

mereka menjadi kutu buku atau jarang bergaul akan tetapi konsentrasi disini 

adalah mereka mampu belajar dalam kondisi apapun, misalnya disaat kondisi 

kelas yang rebut dimana teman-teman yang lain sedang bermain mereka tetap 

bisa mencerna pembelajaran dengan baik selain itu mereka tidak mudah 

terganggu dalam belajar.  Sesuai dengan pendapat slameto “konsentrasi adalah 

pemusatan pikiran terhadap suatu hal dengan mengesampingkan semua hal yang 

lainnya yang tidak berhubungan”. Siswa berprestasi selalu konsentrasi dalam 

mendengarkan penjelasan dari guru, konsentrasi dalam membaca buku sambil 

membuat catatan penting agar mudah diulang, dengan konsentrasi siswa dapat 

memusatkan pikiran terhadap pelajaran sehingga pelajaran dapat dimengerti dan 

mendapatkan hasil yang diinginkan. 

e. Menghafal pelajaran melalui membaca, melihat maupun mendengarkan, 

kegiatan menghafal dilakukan siswa ketika ada pelajaran yang mengharuskan 

hafal, dan juga dilakukan dengan menghafal suatu materi ketika hendak ujian 

atau ulangan. Kebiasaan belajar ini dilakukan siswa sebagai salah satu cara 

dalam menjawab soal ketika ulangan, agar hasil belajar lebih memuaskan. Setiap 

pelajaran harus lah dihafalkan materi-materinya agar siswa lebih mengingatnya.  

Menghafal yang dilakukan siswa berprestasi yakni memahami pelajaran, dengan 

menghafal siswa akan lebih mudah menggunakan pengetahuannya sewaktu-

waktu dalam menjawab soal ataupun ketika ujian. 

f. Dengan memiliki disiplin belajar yang baik siswa akan memiliki kebiasaan 

belajar yang baik pula, siswa berprestasi akan selalu disiplin dalam belajar nya, 

mulai dari membuat jadwal belajar, ketika jadwal belajarnya telah tiba maka ia 

akan segera untuk mulai belajar dan meninggalkan aktivitas bermainnya, selalu 

mengulangi pelajaran yang belum dimengerti, membuat ringkasan yang penting 

tentang pelajaran yang diajarkan guru, selalu bertanya kepada guru tentang apa 

yang belum dimengerti, sehingga sewaktu tiba waktunya ujian mereka sudah 

siap untuk menghadapi ujian dan akan mendapatkan hasil yang baik. 

 

BAB V SIMPULAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa, 

kebiasaan belajar siswa berpresasi adalah membuat jadwal belajar setiap hari, 

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

mudah dipelajari kembali ketika dirumah, mengikuti pelajaran dikelas dengan 

memperhatikan, mendengarkan, mencatat penjelasan dan bertanya mengenai materi 

yang belum dimengerti kepada guru, konsentrasi dan disiplin dalam belajar. Semua 

kebiasaan belajar yang dilakukan siswa berprestasi merupakan cara belajar siswa 

dalam meraih prestasi belajar. 

 

5.2 Saran  

1. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk guru agar dapat menentukan 

langkah-langkah selanjutnya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa lain 

dengan mengetahui kebiasaan belajar siswa berprestasi. 
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2. Bagi siswa  

Perlu merancang kebiasaan 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 

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. 

4. Bagi Pembaca 

Hendaknya dengan mengetahui kebiasaan belajar yang dilakukan siswa 

berprestasi dapat mengambil makna dari penelitian ini, agar dapat dipraktikkan 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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