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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Hakikat Pola Belajar Siswa 

1. Definisi Pola Belajar 

Menurut Kamus Besar Besar Bahasa Indonesia  pola adalah suatu system 

kerja atau cara kerja sesuatu. (Kamus Besar Besar Bahasa Indonesia 

2002:885).Jadi pola dapat diartikan sebagai cara yang digunakan seseorang dalam 

melakukan aktivitas seperti belajar, sehingga pola merupakan suatu cara yang 

dilakukan dalam belajar. Cara belajar pada dasarnya merupakan satu cara atau 

strategi belajar yang diterapkan siswa, cara adalah rangkaian kegiatan yang 

dilaksanakan dalam usaha dalam belajarnya. Hamalik secara lebih jelas 

mengemukakan bahwa ”cara belajar adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 

sesuai dengan situasi belajarnya misalnya kegiatan-kegiatan dalam mengikuti 

pelajaran, menghadapi ulang/ujian dan sebagainya.”.(Oemar Hamalik 1994:38) 

Kemudian pengertian belajar menurut pendapat pakar pendidikan antara 

sebagai berikut: menurut sabri definisi belajar adalah ”proses perubahan tingkah 

laku sebagai akibat pengamalan atau latihan.” (Alisuf sabri 1996: 62) Senada 

dengan pendapat di atas mudzakir dan sutrisno mendefinisikan belajar sebagai 

suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri 

seseorang, mencakup perubahan tingkah laku, kebiasan, ilmu pengetahuan, 

keterampilan dan sebagainya”(Ahmad Mudzakir 1997: 34) 

Berdasarkan pendapatkan tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa belajar 

adalah suatu proses kegiatan atau usaha atau kegiatan untuk memperoleh 
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perubahan kearah kemajuan, baik kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, 

teknologi, keterampilan, sikap, perbuatan dan lain-lain. Kemajuan dapat 

memberikan mamfaat bagi dirinya maupun orang lain. Pendapat lain tentang 

belajar dikemukakan oleh pendapat Ahmadi pendapat dan supriono yang 

menyatakan bahwa  belajar adalah ”suatu proses usaha yang dilakukan individu 

untuk suatu perugahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungan.(Abu 

Ahmad 1991:120) Di dalam al-qur’an dijelaskan dalam surat al-alaq ayat 1 sampai 

5 mengenai belajar, yaitu: 

                                  

       

Terjemahnya : 

 

a. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 

b. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

c. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 

d. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 

e. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (Depag RI, Al-

qur’an dan Terjemah  1971:65) 

 

Sejalan dengan itu Djamarah mempertegas dalam pendapatnya bahwa belajar 

itu sendiri sederhana dapat diberi definisi: 

Aktivitas yang dilakukan individu secara sadar untuk mendapatkan    

sejumlah kesan dari apa yang telah dipelajari dan sebagai hasil dari 

interraksinya dalam lingkungan sekitar,aktivitas disini dipahami sebagai 

serangakaian kegiatan jiwa raga,psikofisik,menuju keperkembangan 

pribadi individu seutuhnya,yang menyangkut unsur cipta(kognitif),rasa 

(akfektif),dan karsa (psikomotorik).(Djamarah syaiful Bahr  2002:12) 

 

Berpijak dari pendapat diatas, penulis berasumsi bahwa dilihat dari 

fungsinya makal belajar merupakan suatu usaha untuk mendapakan perubahan 
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perilaku. Perubahan ini peroleh dari pengalaman-pengalaman seseorang 

dalamberinteraksi dengan lingkungannya. Dalam konteks ini maka dapat 

dipahami bahwa lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi dalam 

perubahan perilaku individu. Kerena hasil belajar adalah perubahan perilaku maka 

penulis memberi pengertian belajar sebagai suatu proses usaha untuk 

mendapatkan perubahan itu. Sejalan dengan itu, maka Oeamar Hamalik 

mengemukakan pengertian belajar merupakan: 

Suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang 

dinyatakan dalam cara-cara bertingkalaku yang baru itu, misalnya dari tidak tahu, 

menjadi tahu, timbulnya perubahan sikap, kebiasan-kebiasan, keterampilan. 

Kesanggupan menghafal, perkembangan sifat-sifat sosial, emosional dan 

pertumbuhan jasmani (Abd.Kadir 2007:12) 

 

 

  Pengertian belajar di kemukakan pula oleh Winkel sebagaimana yang 

dikutip oleh kadir dalam bukunya psikologi belajar yang menyatakan: 

Belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam 

interaksi yang aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-

perubahan dalam pengetahuan, pemahaman,keterampilan dan nilai 

sikap,perubahan itu bersifat relative konstan dan berbekas (Nasution 1995: 

35). 

 

Senada dengan pendapat Winkel, Hilgrad menyatakan bahwa belajar 

adalah: 

Proses yang melahirkan atau mengubah suatu kegiatan melalui jalan 

latihan (apakah dalam laboratorium atau dalam lingkungan alamiah) yang 

dibedakan dari perubahan-perubahan oleh faktor-faktor yang tak termasuk 

latihan misalnya perubahan kerena mabuk atau minuman ganjah bukan 

termasuk hasil belajar.(Haji Thabari  1994:43) 

 

Dari beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu proses yang individu untuk melakukan sesuatu 

perubahan.Perubahan kerena proses belajar ini akan nampak  pada tiga aspek 
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yaitu aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dalam aspek kognitif ini kepada 

belajar akan mengalami perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Demikian pula 

pada aspek afektif yaitu terjadinya perubahan  pada belajar  jadi tidak sopan 

menjadi sopan. Sedangkan pada aspek psikomotorik terjadinya perubahan pada 

pembelajaran yakni dari tidak bisa melakukan sesuatu bisa melakukan. 

Berdasarkan pendapat diatas bahwa pola belajar adalah cara siswa 

melaksanakan suatu kegiatan belajar yaitu bagaimana siswa mengatur dan 

melaksanakan kegiatan-kegiatan belajarnya. Pola belajar siswa menunjukan 

apakah siswa membuat perencanan belajar, bagaimana mereka melaksanakan dan 

menjalani kegiatan belajarnya. 

a. Tujuan Belajar 

Tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa 

siswa telah melakukan tugas belajar, yang umumnya meliputi pengetahuan, 

keterampilan dan sikap-sikap yang baru, yang diharapkan tercapai oleh siswa. 

Tujuan belajar adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan 

tercapai oleh siswa setelah berlangsungnya proses belajar. 

Tujuan belajar menurut Sukandi adalah mengadakan perubahan tingkah laku dan 

perbuatan. Perubahan itu dapat dinyatakan sebagai suatu kecakapan keterampilan, 

kebiasaan, sikap, pengertian, sebagai pengetahuan atau penerimaan dan 

penghargaan. Sedangkan Surakhmat mengatakan bahwa tujuan belajar adalah 

mengumpulkan pengetahuan, penanaman konsep dan pengetahuan, dan 

pembentukan sikap dan perbuatan. 

b. Komponen tujuan blajar. 
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Tujuan belajar terdiri dari tiga komponen yaitu: Tingkah laku terminal 

kondisi-kondisi tes, dan standar perilaku. 

1) Tingkah laku terminal adalah komponen tujuan belajar yang    menentukan 

tingkah laku siswa setelah belajar. tingkah laku itu merupakan bagian tujuan 

yang menunjuk pada hasil yang diharapkan dalam belajar. 

2) Kondisi-kondisi tes, komponen ini menentukan situasi dimana siswa 

dituntut untuk mempertunjukkan tingkah laku terminal. kondisi-kondisi 

tersebut perlu disiapkan oleh guru, karena sering terjadi ulangan/ ujian yang 

diberikan oleh guru tidak sesuai dengan materi pelajaran yang telah 

diberikan sebelumnya.Ada tiga kondisi yang dapat mempengaruhi perilaku 

saat tes. pertama, alat dan sumber yang harus digunakan oleh siswa dalam 

upaya mempersiapkan diri untuk menempuh suatu tes, misalnya buku 

sumber. kedua, tantangan yanng disediakan terhadap siswa, misalnya 

pembatasan waktu untuk mengerjakan tes. ketiga, cara menyajikan  

informasi, misalnya dengan tulisan atau dengan rekaman dan lain-lain. 

3) Ukuran-ukuran perilaku, komponen ini merupakan suatu pernyataan tentang 

ukuran yang digunakan untuk membuat pertimbangan mengenai perilaku 

siswa. suatu ukuran menentukan tingkat minimal perilaku yang dapat 

diterima sebagai bukti, bahwa siswa telah mencapai tujuan, misalnya: siswa 

telah dapat memecah suatu masalah dalam waktu 10 menit. Ukuran-ukuran 

perilaku tersebut dirumuskan dalam bentuk tingkah laku yang harus 

dikerjakan sebagai lambang tertentu, atau ketepatan tingkah laku, atau 
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jumlah kesalahan, atau kedapatan melakukan tindakan, atau kesesuainya 

dengan teori tertentu. 

c. Fungsi  belajar 

Fungsi belajar dalam ialah memberikan kesempatan untuk mendapat 

pengetahuan dan memperkaya anak dengan menggunakan berbagai alat. Buku, 

nara sumber, tempat dan semua hal, yang menambah pengetahuan anak. 

Fungsi  belajar yang lain adalah meningkatkan perkembangan anak dalam 

berbahasa. Caranya adalah dengan berbicara dan berkomunikasi dengan nara 

sumber yang dapat mengembangkan pandangan anak dalam berbagai aspek 

kehidupan. Dengan demikian anak tidak hanya mendapat informasi dari guru 

melainkan juga dari para pembicara lain yang dihadirkan dikelas. 

Belajar yang dirancang mempunyai tujuan-tujuan instruksional tertentu. 

karena itu, tujuan dan fungsi belajar juga dipengaruhi oleh setiap jenis variasi 

sumber belajar yang digunakan.  

Selain itu Sumber belajar juga memiliki fungsi : 

1) Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan: 

2) Mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu 

secara lebih baik dan 

3) Mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih 

banyak membina dan mengembangkan gairah. 

4) Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, 

dengan cara: 

5) Mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional 
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6) Memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan 

kemampuannnya. 

d. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara: 

1) Perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis 

2) Pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. 

3) Lebih memantapkan pembelajaran, dengan jalan 

4) Meningkatkan kemampuan sumber belajar 

5) Penyajian informasi dan bahan secara lebih kongkrit. 

e. Memungkinkan belajar secara seketika, yaitu 

1) Mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan 

abstrak dengan realitas yang sifatnya kongkrit. 

2) Memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. 

3) Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, dengan menyajikan 

informasi yang mampu menembus batas geografis. 

4) Memberikan kesempatan untuk mendapat pengetahuan dan memperkaya anak 

dengan menggunakan berbagai alat,buku,narasumber dan semua hal yang 

menambah pengetahuan anak. 

5) Meningkatkan perkembangan anak dalam berbahasa yaitu dengan 

berkomunikasi dengan nara sumber. 

6) Sarana mengembangkan keterampilan memproseskan perolehan 

7) Mengeratkan hubungan antara siswa dengan lingkungan, 

8) Mengembangkan pengalaman dan pengetahuan siswa, 

9) Membuat proses belajar-mengajar lebih bermakna.(Eliyawati  2008:23.) 
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2. Aspek-Aspek Belajar 

Aspek-aspek yang diteliti dalam cara belajar menurut Thabarany 

adalah:(Haji Thabari 1994:43) 

a. Persiapan belajar 

  Pada hakekatnya setiap pekerjaan yang akan dilakukan harus 

dipersiapakan terlebih dahulu. Dengan persiapan sebaik-baiknya maka kegiatan 

atau pekerjaan akan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan peroleh 

keberhasilan. Demikian pula dengan hanya belajar, beberapa persiapan yang perlu  

dilakukan dalam belajar adalah : 

b. Persiapan mental 

Persiapan mental yang dimaksud adalah bahwa tekad untuk belajar benar-

benar sudah siap. Persiapan mental merupakan upaya menumbuhkan sikap mental 

yang diperlukan dalam belajar. Lebih lanjut di jelaskan bahwa persiapan mentai 

yang perlu dilakukan adalah: 

1) Memahami atau arti tujuan/belajar  

2) Kepercayaan pada diri sendiri 

3) Keuletan 

4) Minat terhadap pelajaran 

c. Persiapan sarana 

Sarana yang dibutuhkan dalam belajar ruang belajar dan perlengkapan 

belajar. 

1) Ruangan belajar 
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Ruang belajar mempunyai peranan yang cukup besar dalam menentukan 

hasil belajar seseorang.” persyaratan yang untuk ruang belajar adalah: bebas dari 

ganguan, sirkulasi, dan suhu udara yang baik, penerangan yang memadai. 

2) Perlengkapan belajar 

Perlengkapan yang perlu di siapkan dalam belajar adalah: 

a) Perabotan belajar seperti meja , kursi, dan  rak buku 

b) Buku pelajaran 

c) Buku catatan 

d) Alat-alat tulis 

3) Cara mengkitu pelajaran 

Langkah-langkah dalam mengikuti pelajaran yang perlu di lakukan adalah 

melakukan persiapan-persiapan dengan mempelajari materi-materi yang akan 

dibahas dan meninjau kembali materi sebelumnya, bersikap akfektif selama 

kegiatan belajar sampai KBM terakhir.menurut hamalik langakah-langkah/cara 

menggikuti pelajaran mengikuti pelajaran yang baik adalah: 

a) Persiapan, yang harus dilakukan adalah mempelajari bahan pelajaran yang    

sebelumnya diajarkan,mempelajari bahan yang akan di bahas dan 

merumuskan pertanyaan tentang materi/bahan pelajaran yang belum di 

pahami. 

b) Aktivitas mengikuti pelajaran, hal yang perlu di perhatikan selama   

mengikuti pelajaran antara lain kehadiran,konsentrasi, catatan pelajaran, 

dan parsitipasi terhadap belajar. 

c) Memantapkan hasil belajar,” untuk memantapkan hasil belajar maka harus 

membaca kembali catatan pelajaran.” 

 

4) Aktivitas belajar mandiri 
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Bentuk aktivitas belajar mandiri yang dilakukan siswa dapat berupa 

kegiatan-kegitan belajar yang di lakukan sendiri ataupun kegiatan belajar yang 

secara kelompok. 

5) Aktivitas belajar sendiri 

Yang dapat dilakukan berupa, membaca bahan pelajaran dari berbagai  

sumber informasi  selain buku-buku pelajaran, membuat ringkasan bahan-bahan 

pelajaran yang telah dipelajari, menghafalkan bahan-bahan pelajaran, 

mengerjakan latihan soal dan sebagainya. 

6) Aktivitas belajar kelompok 

Adapun yang dapat dilakukan dalam belajar antara lain,  mendiskusikan 

bahan-bahan pelajaran yang belum dimengerti,  membahas penyelasaian soal-soal 

yang sulit dan saling bertanya jawab untuk memperdalam penguasaan bahan-

bahan pelajaran. 

7) Pola belajar anak 

 Pola belajar adalah cara siswa melaksanakan suatu kegiatan yaitu belajar 

bagaimna siswa mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatan belajarnya, pola 

belajar siswa menunjukan apakah siswa membuat perencanaan belajar, bagaimana 

melaksanakan dan menilai kegiatan belajar. 

8) Cara siswa mengikuti ujian 

Agar mendapatkan hasil yang baik dalam ulangan harian maupun ulangan 

semester sebagai modal utama adalah penguasaan materi-materi pelajaran yang 

baik. Oleh kerna itu sejak awal siswa harus mempersiapkan diri dengan sebaik-

baik nya. 
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Beberapa hal yang harus diperhatikan agar mendapatkan hasil yang baik 

dalam ulangan adalah: 

a) Persiapan menghadapi ulangan; kegiatan belajar menghadapi ulangan,dan 

menguasai materi ulangan serta mempersiapkan perlengkapan ulangan 

seperti alat-alat tulis. 

b) Saat ulangan berlangsung; harus benar-benar memahami soal, tenang,   

mengerjakan dari hal yang termuda dan meneliti setelah selesai. 

c) Setelah ulangan selesai;” yang perlu dilakukan setelah ulangan berakhir 

adalah memeriksa kembali jawaban-jawaban yang di buat dalam ulangan.” 

3. Tipe-Tipe Belajar 

 Robert M.Gagne membedakan pola-pola belajar siswa ke dalam delapan 

tipe,dimana satu merupakan prasyarat bagi yang lain/yang lebih tinggi 

hierarkinya,kedelapan tipe belajar itu ialah:  

a) signal Learning (belajar isyarat) 

b) Stimulus Respons learning(Belajar Stimulus Respons) 

c) Chaining(Rantai atau Rangkaian) 

d) Verbal Assicition(Assosiasi Verbal) 

e) Discrimination Learning(Belajar Deskrimination) 

f) Concept Learning(Belajar Konsep) 

g) Rule Learning(Belajar Teatur) 

h) problem solving(pemecahaan masalah) (Syazia  2018:30) 

 

Tipe 1 : Signal Learning (Belajar signal atau tanda isyarat) 

Signal learning dapat diartikan sebagai proses penguasaan pola-pola dasar 

perilaku bersifat Involuntary (tidak sengaja dan tidak didasari tujuannya). 

Tipe belajar ini menduduki tahapan hierarki (yang paling dasar). Signal 

learning dapat didefinisikan sebagai proses  penguasan pola dasar perilaku bersifat 

involunter (tidak sengaja dan tidak didasari tujuan). Kondisi yang diperlukan bagi 
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berlangsungnya tipe belajar ini ialah diberikan stimulus secara serempak 

perangsang-perangsang tertentu dengan berulang-ulang. 

Tipe ll: Stimulus-Respons Learning (belajar stimulus-respons,sambut rangsang) 

Proses belajar bahasa pada anak-anak merupakan proses yang serupa 

dengan ini. Kondisi yang diperlukan untuk berlangsung tipe belajar ini adalah 

faktor inforcemet. 

Tipe belajar ll ini termasuk ke dalam operant or instrumental condition 

atau belajar dengan trial and eror (Thorndika). Kondisi yang di perlukan untuk 

dapat berlangsungnya tipe belajar ini ialah faktor reinforcement. 

Tipe lll: Chaining (memperautkan) dan tipe lV: Verbal Assocition (asosiasi 

Verbal) 

Chaining adalah belajar menghubungkan satuan ikatan S-R (Stimulus-

Respons) antara lain,  secara internal anak didik sudah harus terkuasai sejumlah 

satuan S-R,  baik psikomotorik maupun Verbal. 

Kedua tipe belajar ini setaraf, iaiah belajar menghubungkan satuan ikatan 

S-R yang satu dengan yang lainmya. Tipe lll berkenaan dengan aspek-aspek 

perilaku psikomotorik dan tipe lV berkenaan dengan aspek-aspek belajar verbal. 

Kondisi yang diperlukan bagi berlangsungnya proses belajar ini antara lain secara 

internal dapat pada diri siswa harus sudah terkuasai sejumlah satuan-satuan pola 

S-R, baik psikomotorik maupun verbal. Samping itu, prinsip contiguity, 

repetition, dan reinforcement masih tetap memengang peranan penting bagi 

berlangsungnya proses chaining dan assocition tersebut. 

Tipe V: Descrimination Learning(belajar mengadakan perbedaan) 
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Dalam tahap belajar ini, siswa mengadakan deskriminasi (seleksi dan 

pengujian) diantara dua perangsang atau sejumlah stimulus yang diterimanya 

kemudian memiliki pola-pola sambutan yang dipandangnya paling sesuai. 

Kondisi yang utama untuk dapat berlangsungnya proses belajar ini ialah siswa 

telah mempunyai kemahiran melakukan chaining dan association serta memiliki 

kekayaan pengalaman (pola-pola satuan S-R). 

Tipe Vl:Concopt Learning(belajar konsep,pengertian) 

Berdasarkan persamaan ciri-ciri dari sekumpulan stimulus dan juga objek-

objeknya ia membentuk suatu pengertian atau konsep-konsep. Kondisi utama 

yang diperlukan bagi proses berlangsungnya belajar tipe ini ialah  terkuasainya 

kemahiran diskriminasi dan proses kognitif fundamental sebelumnya. 

Tipe Vll: Rule Learning(belajar membuat generalisasi,hukum-hukum) 

Pada tingkat ini siswa belajar mengadakan kombinasi dari berbagai konsep 

(pengertian) dengan mengoperasikan kaidah-kaidah logika formal sehingga siswa 

dapat membuat konklusi tertentu. 

Tipe Vlll: Problem Solving(belajar memecahkan masalah) 

Pada tingkat ini siswa belajar merumuskan dan memecahkan  

(memberikan respons terhadap rangsangan yang menggambarkan atau 

membangkitkan situasi problematik) dengan mengunakan berbagai rule yang telah 

dikuasainya.menurut John Dewey dalam bukunya How We Think, proses belajar 

pemecahan masalah itu berlangsung sebagai berikut: 

1. Become aware fo the problem(menyadari adanya masalah) 

2. Clarifiying and defining the problem(menegaskan dan merumusakan 

masalahnya). 
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3. Searching for facts and formulating hypotheses(mencari fakta pendukung 

dan merumuskan hipotesis) 

4. Evaluating proposed solution(mengevaluasi alternatif pemecahan yang di 

kembangkan) 

5. Expermental Verification(mengadakan pengujian atau verifikasi secara 

eksperimental,uji coba). 

 

Belajar memberikan kesan yang mendalam terhadap perkembangan 

potensi anak ada tiga gaya belajar yang dimiliki anak yaitu: 

a) Visual (penglihatan),adalah kekuatan belajar berdasarkan pada ingatan 

penglihatan. Gaya belajar Si Visual yaitu: 

1. Lebih bayak membaca buku atau majalah 

2. Membuat grafik, diagram atau peta pemikiran 

3. Belajar dengan media computer 

4. Membuat poster ringkasan pelajaran 

5. Hinglinghting, memberikan warna –warni ceria pada catatan atau buku. 

6. Memakai model atau benda yang terlihat, misalnya kerangka tubuh 

manusia. 

b) Auditori (pendengaran), adalah kekutan belajar berdasarkan pendengaran. 

Gaya belajar Si auditoria yaitu: 

1. Membaca dengan suara keras 

2. Sesi tanya jawab 

3. Belajar denagan mendengarkan  

4. Menyampaikan kembali yang di pelajari 

5. Belajar sambil diiring musik  

6. Kerja kelompok 

7. Membutuhkan waktu tenang untuk memikirkan materi. 

c)   Kinestetik (gerakan), adalah kekuatan belajar yang memiliki gaya ini mirip 

dengan gaya visual gaya belajar kinestetik yaitu: 

1. Belajar sambil bereksperimen 

2. Membuat model atau benda-benda media belajar 

3. Bermain peran  

4. Belajar sambil berjalan ( Rahmi 2018:33) 

 

Pola belajar mempunyai pengaruh terhadap siswa. Pengaruh tersebut ada 

yang terjadi melalui belajar yang dilakukan dengan sengaja dan ada pula yang 

terjadi tidak sengaja, bahkan tanpa disadari oleh peserta didik itu sendiri melalui 

sikap, gaya dan macam-macam tindakan yang dilakukan oleh siswa dalam 
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belajar.perilaku inilah yang berpengaruh secara langsung dan kumulatif terhadap 

gaya belajar siswa itu antara lain:kebiasasn belajar hasrat belajar. 

4. Unsur-Unsur belajar 

Menurut Hamalik Unsur-unsur yang menjadi ciri dari perubahan tingkah 

laku antara lain:  

a. Tingkah laku bermotivasi 

Tingkah laku yang bermotivasi adalah tingkah laku yang sedang terarah 

pada tujuan 

1) Tujuan yang disadari oleh seseorang mempengaruhi tingkah lakunya 

dalam upaya mencapai tujuan tersebut 

2) Lingkungan menyediakan kesempatan untuk bertingkah laku tertentu, 

dan/atau membatasi tingkah laku seseorang 

3) Tingkah laku dipengaruhi oleh proses-proses 

4) Tingkah laku ditentukan oleh kapasitas 

 

5. Ciri-ciri Belajar 

Syaiful Bahri Djamarah menyebutkan beberapa ciri belajar dalam buku 

”Psikologi Belajar”, yaitu: 

a) Perubahan yang terjadi secara sadar 

b) Perubahan dalam belajar bersifat fungsional 

c) Perubahan belajar bersifat positif dan aktif 

d) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

e) Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah  

f) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku (Djamarah syaiful Bahr 

2002: 12) 
 

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Belajar dan cara belajar memiliki faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhinya. Belajar sebagai  proses atau aktivitas yang disyaratkan oleh 

banyak sekali hal-hal atau faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam maupun 

luar siswa(anak) tersebut. 
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Menurut  Suryabrata adapun “faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap 

pola belajar adalah faktor dari dalam diri siswa (anak) dan faktor dari luar diri 

siswa(anak)”. (Sumandi suryabrata 2002:233)Faktor-faktor dalam diri siswa 

meliputi: 

a) Faktor psikis yaitu: IQ, kemampuan belajar, motivasi belajar, siksp dan 

perasaan, minat dan kondisi akibat keadaan sosiakultural. 

b) Faktor psiologis dibedakan menjadi 2 yaitu: 1) keadaan jasmani pada 

umumnya, hal tersebut melatarbelakangi aktivitas belajar, keadaan jasmani 

segar lain perpengaruh dengan keadaan  jasmani yang kurang segar. 2) 

keadaan psiologis tertentu. 

Faktor luar dari diri siswa meliputi: 

(1)Faktor belajar mengajar disekolah yaitu kurikulum pengajaran, displin 

sekolah, fasititas belajar, pengelompokan siswa. 

(2) Faktor-faktor sosial di sekolah yaitu sistem sekolah, status sosial siswa, 

interksi guru dengan siswa. 

c) Faktor situasional yaitu keadaan sosial ekonomi, keadaan waktu dan tempat, 

lingkungan. 

Sedangakan faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk belajar 

menurut Arden sebagai berikut: 

(1) Rasa ingin tahu,dengan mengenal dan ingin menyelidiki dunia yang lain 

dan lebih luas, 

(2) Adanya sifat yang kreatif yang ada pada manusia dan keinginan selalu 

maju, 

(3) Adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua,guru 

danteman-temannya(Arden N Frandsen, 1996:34) 

(4) Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai 

pelajaran, 
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(5) Adanya keinginan untuk mencapai keputusan sebagai akhir dari belajar.( 

 

Aktivitas-aktivitas belajar yang timbulkan dari pola belajar sesorang akan 

dapat menghindari diri dari situasi yang akan menentukan aktivitas belajarnya 

setelah ada aspek yang ikuti mendorong untuk belajar. Hal ini seperti yang 

kemukakan oleh Arden diatas.oleh karena itulah, berikut ini akan di uraikan 

aktivitas belajar sebagai berikut menurut Djamarah sebagai berikut: 

1. Mendengarkan, adalah satu sifat siswa dimana ketika guru menggunakan 

metode cerama, maka setiap siswa atau mahasiswa harus mendengarkan apa 

yang guru (dosen) sampaikan. 

2. Memandang, adalah mengarahkan penglihatan ke suatu objek yang 

berhubungan dengan mata tidak mungkin terjadi aktivitas memandang dapat 

dilakuakn 

3. Meraba, membau, dan mencicipi atau mengecap, yaitu indra manusia yang 

dapat dijadikan sebagai alat unyuk kepentingan belajar.artinya aktivitas 

meraba, membau, mencicipi dapat memberikan kesempatan seseorang untuk 

belajar. 

4. Menulis atau mencatat, merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam 

aktivitas belajar. Sebab dalam menulis orang akan menyadari kebutuhan dan 

tujuannya, serta menggunakan seperangkat tertentu agar catatanya nanti 

berguna bagi pencapaian tujuan belajar. 

5. Membaca, adalah aktivitas yang paling banyak dilakukan selama belajar di 

sekolah atau penguruan tinggi yang berhubungan dengan studi.kalau belajar 

adalah untuk mendapat ilmu pengetahuan, maka membaca adalah jalan 

menuju ke pintu ilmu pengetahuan. 

6. Membuat Ikhtisar atau Ringkasan dan Menggarisbawahi, Ikhatisar memang 

dapat membantu dalam hal mengingat atau mencari kembali materi dalam 

buku untuk masa-masa yang akan deting, namun hal ini belum cukup sebab 

ketika kita membuat ringkasan kita perlu diberi garis bahwa (underlining) 

sehingga dengan mudah membantu kita menemukan kembali materi itu 

dikemukan kembali materi itu dikemudian hari 

7. Mengamati tabel, diagram, dan bagan. Merupakan keativitas yang menunjang 

belajar yang membantu pemahaman seseorang lebih mudah dalam mengamati 

sesuatu dalam waktu singkat. 

8. Menyusun paper atau kertas kerja,masalah ini berhubungan erat dengan 

masalah tulis menulis dalam menyusun paper harus menggunakan 

metodologis dan sistematis 

9. Mengeningkat merupakan gejala psikologis seseorang,untuk mengetahui 

bahwa seseoarang sedang mengingat sesuatu , dapat dilihat dari sikap dan 

perbuatannya.Dimana kemampuan jiwa untuk memasukkan (Learning), 

menyimpan(retention), dan menimbulkan kembali (remembering). 
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10. Berpikir, adalah termasuk aktivitas belajar.dengan berpikir orang akan 

memperoleh penemuan baru, setidak-tidaknya seseorang tahu tentang 

hubungan antara sesuatu. 

11. Latihan atau praktek, istilah lain dari Learning by doing adalah konsep     

belajar yang menhendaki adanya penyatuan usaha mendapatkan kesan-kesan 

dengan cara berbuat. 

Berdasarkan pendapat diatas bahwa aktivitas belajar merupakan kegiatan 

yang dilakukan oleh seseorang dalam proses pembelajaran tersebut. 

7. Belajar yang  efektif dan efesien  

Menurut para beberapa para ahli berkaitan cara belajar efektif dan efesien 

sebagai berikut: 

Teori datang dari winkel menurutnya belajar merupakan aktivitas mental 

ataupun psikis yang ber langsung baik di lingkungan dengan interaksi yang aktif. 

Menurut bower belajar adalah suatu proses kognitif adanya beberapa pengalaman 

dan latihan di sertai kemamuan dan motivasi. 

Menurut salmato merurutnya belajar merupakan perubahan tingka laku 

sebagai hasil dari interaksi siswa bersama lingkungannya, di lakukan guna 

memenuhi kebutuhan mereka mungkin yang berbeda-beda..(Sajana wina, 

2008:87) 

B. Definisi Siswa 

Khusus diserahkan oleh kedua orang tuanya untuk mengikuti pembelajaran  

yang diselengarakan di sekolah, dengan tujuan untuk menjadi manusia yang 

berilmu pengetahuan, berketrampilan, berpengalaman, berkepribadian, berakhlak 

mulia  dan mandiri. Siswa adalah mahluk yang  berkembang sesuai dengan tahap 

perkembanganya. Perkembangan anak adalah perkembangan seluruh aspek 

kepribadianya, akan tetapi tempo dan irama perkembangan masingmasing anak 
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pada setiap aspek tidak selalu sama. hal yang sama siswa juga dapat dikatakan 

sebagai sekelompok orang dengan usia tertentu yang belajar baik secara kelompok 

atau perorangan. Siswa juga dapat dikatan sebagai murid atau pelajar, ketika 

berbicara siswa maka fikiran kita akan tertuju kepada lingkungan sekolah, baik 

sekolah dasar maupun menengah . 

Pengertian yang sama diambil dari Siswa adalah komponen masukan 

dalam system pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, 

sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional. Sebagai suatu komponen pendidikan siswa dapat ditinjau dan berbagi 

pendekatan antara  

lain:   

a.  Pendekatan social, siswa adalah anggota masyarakat yang sedang 

disiapkan untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. 

b. Pendekatan psikologi, siswa adalah suatu organism yang sedang tumbuh 

dan berkembang. 

c. Pendekatan edukatif, pendekatan pendidikan menempatkan siswa  

Sebagai unsure penting, yang memiliki hak dan kewajiban dalam rangka 

system pendidikan menyeluruh dan terpadu. Siswa sekolah dasar masalah-

masalah yang mncul belum begitu banyak, tetapi ketika memasuku lingkungan 

sekolah menengah maka banyak masalah yang muncul karena anak atau siswa 

sudah memasuku usia remaja. Selain itu juga siswa sudah mulai berfikir tentang 

dirinya, bagaimana kluarganya, teman-teman pergaulannya.  
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Pada masa ini seakan mereka menjadi manusia dewasayang bisa segalanya 

dan terkadang tidak memikirkan akibatnya. Hal ini yang harus diperhatikan oleh 

orang tua, keluarga dan tentu saja pihak sekolah. Pengertian siswa menurut 

Wikipedia, siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha meningkatkan potensi 

diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan formal 

maupun nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Istilah 

siswa dalam dunia pendidikan meliputi:   

a.  Siswa: siswa atau siswi istilah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah.  

b.  Mahasiswa: mahasiswa atau mahasiswi istilah umum bagi peserta didik 

pada jenjang pendidikan tinggi.  

c.  Warga Belajar: warga belajar istilah bagi peserta didik pada jalur 

pendidikan non formal seperti pusat kegiatan belajar masyarakat (PKMB), 

Baik paket A, Paket B, Paket C.  

d. Pelajar: istilah lain yang digunakan bagi peserta didik yang mengikuti             

pendidikan formal tingkat dasar maupun pendidikan formal tingkat menengah. 

Menurut Naqawi menyebutkan bahwa kata murid berasal dari bahasa arab, 

yang artinya orang yang menginginkan Menurut Nata kata murid diartikan 

sebagai orang yang menghendaki untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, 

ketrampilan, pengalaman dan kepribadian yang baik sebagai bekal hidupnya agar 

bahagia dunia dan akhirat dengan jalan belajar sungguh-sungguh. Disamping kata 

murid dijumpai istilah lain yang sering digunakan dalam bahasa arab, yaitu 

tilmidz yang berarti murid atau pelajar, jamaknya talamidz. Kata ini merujuk pada 
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murid yang belajar dimadrasah. Kata lain yang berkenaan dengan murid adalah 

thalib, yang artinya pencari ilmu, pelajar, mahasiswa. Mengacu dari beberapa 

istilah murid, murid diartikan sebagai orang yang berada dalam taraf pendidikan, 

yang dalam berbagai literatur murid juga disebut sebagai anak didik. Sedangkan 

Dalam Undang-undang Pendidikan No.2 Th. 1989, murid disebut peserta didik 

Muhaimin dkk (2005). Dalam hal ini siswa dilihat sebagai seseorang (subjek 

didik), yang mana nilai kemanusiaan sebagai individu, sebagai makhluk sosial 

yang mempunyai identitas moral, harus dikembangkan untuk mencapai tingkatan 

optimal dan kriteria kehidupan sebagai manusia warga negara yang diharapkan.  

Menurut Arifin  menyebut “murid”, maka yang dimaksud adalah manusia 

didik sebagai makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan atau 

pertumbuhan menurut fitrah masingmasing yang memerlukan bimbingan dan 

pengarahan yang konsisten menuju kearah titik optimal yakni kemampuan 

fitrahnya. Akan tetapi dalam literatur lain ditegaskan, bahwa anak didik (murid) 

bukanlah hanya anak-anak yang sedang dalam pengasuhan dan pengasihan orang 

tua, bukan pula anak yang dalam usia sekolah saja.  

Pengertian ini berdasar atas tujuan pendidikan, yaitu manusia sempurna 

secara utuh, untuk mencapainya manusia berusaha terus menerus hingga akhir 

hayatnya. Penulis menyimpulkan, pengertian murid sebagai orang yang 

memerlukan ilmu pengetahuan yang membutuhkan bimbingan dan arahan untuk 

mengembangkn potensi diri (fitrahnya) secara konsisten melalui proses 

pendidikan dan pembelajaran, sehingga tercapai tujuan yang optimal sebagai 

manusia dewasa yang bertanggung jawab dengan derajat keluhuran yang mampu 
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menjalankan fungsinya sebagai khalifah di bumi Muhaimin. Adapun sifat-sifat 

dari anak didik (siswa) memiliki sifat umum antara lain :  

a.  Anak bukanlah miniatur orang dewasa, sebagaimana statement J.J. 

Rousseau, bahwa “anak bukan miniatur orang dewasa, tetapi anak adalah 

anak dengan dunianya sendiri”  

b.  Peserta didik (murid), memiliki fase perkembangan tertentu, 

sepertipembagian Ki Hadjar Dewantara (Wiraga, Wicipta, Wirama)  

      c.    Murid memiliki pola perkembangan sendiri-sendiri  

d.Peserta didik (murid), memiliki kebutuhan.  

Diantara kebutuhan tersebut adalah sebagaimana dikemukakan oleh para 

ahli pendidikan seperti, L.J.Cionbach, yakni afeksi, diterima orang tua, diterima 

kawan, independence, harga diri. Sedangkan Maslow memaparkan : adanya 

kebutuhan biologi, rasa aman, kasih sayang, harga diri, realisasi. Sedangkan 

menurut para ahli psikologi kognitif memahami anak didik (murid), sebagai 

manusia yang mendayagunakan ranah kognitifnya semenjak berfungsinya 

kapasitas motor dan sensorinya Piget .  

Selanjutnya hal yang sama menurut Sarwono  siswa adalah setiap orang 

yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di dunia pendidikan. Dari 

pendapatan tersebut bias dijelaskan bahwa asiswa adalah status yang disandang 

oleh seseorang karena hubungannya dengan dunia pendidikan yang diharapkan 

menjadi calon-calon intelektual untuk menjadi generasi penerus bangsa.  
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C. Definisi Berprestasi 

Prestasi merupakan hal yang dicapai oleh seseorang. Prestasi tidak lepas 

dari proses belajar. Secra lengkap Muray dalam Sunartombs mendefinisikan 

prestasi adalah “Kebutuhan untuk prestasi adalah mengatasi hambatan, melatih 

kekuatan, berusaha melakukan sesuatu yang sulit dengan baik secepat mungkin.” 

Lebih lanjut Nasrun Harahap dalam Achmad Abu Bakar menyatakan bahwa 

“Prestasi adalah penilaian pendidikan tentang perkembangan dan kemajuan siswa 

yang berkenaan dengan penguasaan bahan pelajaran yang disajikan kepada 

siswa.”  Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mas’ud Khasan Abdul Qohar 

dalam Achmad Abu Bakar  “Prestasi adalah apa yang telah dapat diciptakan hasil 

pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan cara keuletan 

kerja.” 

Menurut Sardiman M.S dalam Green Heroes menyatakan bahwa “Prestasi 

adalah kemampuan nyata yang merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor 

yang mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar individu dalam 

belajar”.Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi 

adalahkemampuan yang bisa dicapai oleh seorang individu yang diperoleh dari 

keuletankerja. (Sadiman 1992:40)Prestasi adalah hasil yang telah dicapai siswa 

dalam proses belajar. Menurut Cece Wijaya, prestasi  belajar  itu dapat  berupa  

pernyataan dalam bentuk angka dan nilai tingkah laku.(Wijaya cece 1991:30) 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Thorndike dan Hasein yang menyatakan 

bahwa hasil belajar akan diketahui bila terjadi perubahan tingkah laku yang akan 

dinyatakan dalam angka atau nilai Menurut Hadari Nawawiprestasi belajar adalah 
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tingkatan keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang 

dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes, mengenai sejumlah 

materi  tertentu. Mendefinisikan  prestasi belajar  siswa   sebagai berikut: 

a. Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yangdicapai siswa 

ketikamengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran di 

sekolah. 

b. Prestasi belajar siswa tersebut terutama dinilai aspek kognitifnya 

karenabersangkutan dengan kemampuan siswa dalam pengetahuan atau 

ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesa dan evaluasi. 

c. Prestasi belajar siswa dibuktikan dan ditunjukan melalui nilai atau 

angkanilai dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap tugas 

siswa dan ulangan - ulangan atau ujian yang ditempuhnya. 

Prestasi belajar dapat ditunjukkan dengan penilaian ranah kognitif,ranah 

afektif, dan ranah psikomotorik. 

D. Deskripsi Keluarga miskin 

1. Definisi miskinan 

Dalam kamus ilmiah populer,kata”miskin”mengandung arti tidak berharta 

(harta yang ada tidak mencukupi kebutuhan) atau bokek. Adapun 

kata”fakir”demikian sebagai orang yang sangat miskin.secara etimologi makna 

yang terkandung yaitu bahwa kemiskinan sarat dengan masalah konsumsi”. Hal 

ini bermula sejak masa neo-klasik di mana kemiskinan hanya di lihat dari 

interaksi negatif(ketidak seimbangan) antara pekerja dan upah yang 

diperoleh.dalam al-quran dijelaskan kemisinan yaitu: 
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Terjemahan:”dan pada harta-harta ada hak untuk orang miskin 

yang  meminta dan orang miskin yang tidak mendapat 

bagian”(Q.S.Adz-Dzariyat:19).” 

 

                 

  

Terjemahan:”tahukah kamu (orang) yang mendustakan 

agama?itulah yang menghandik anak yattim.tidak 

mengajurkan memberi orang miskin.(Q.S al-maun:1-

3).”(Depag RIAl-quran dan Terjemahan:108) 

 

Senada dengan pendapat diatas adalah bahwasanya kemiskinan timbulkan 

oleh tidak adilan faktor produksi,atau kemiskinan adalah ketidak berdayaan 

masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh pemerintah sehingga mereka 

berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi. Arti definisi ini lebih 

dikenal dengan kemiskinan struktural.Ketidak mampuan dibidang kesehatan, 

pendidikan dipenghujung abad 20-an telah muncul arti definisi terbaru,yaitu 

bahwa kemiskinan juga mencakup kerentanan,ketidak berdayaan dan ketidak 

mampuan untuk menyampaikan asprirasi. 

Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya alami oleh 

negara-negara yang sedang berkembang,tetapi juga negara-negara maju,seperti 

Inggris dan amerika serikat.Negara Inggris mengalami kemiskinan dipenghujung 

tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di eropa.pada 

masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang 

sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah,sehingga kemampuan 
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daya beli juga rendah. Mereka umumnya tinggi dipermukiman kumuh yang rawan 

terhadap penyakit sosial lainnya,seperti prostitusi,kriminalitas,pengangguran. 

Amerika Serikat sebagai negara maju juga dihadapi masalah 

kemiskinan,terutama pada masa depresi dan resesi ekonomi tahun 1930-an. Pada 

tahun 1960-an Amarika Serikat tercatat sebagai negara adi daya dan terkaya 

didunia. Sebagian besar pendukunya hidup dalam kecakupan.bahkan amerika 

serikat telah bayak memberi bantuan kepada negara-negara lain.namun, dibalik 

keadaan itu tercatat sebanyak 32 juta orang atau seperenam dari jumlah 

penduduknya tergolong miskin. 

2. Macam-macam kemiskinan 

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi 4 yaitu: 

1. Kemiskinan absolut.seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila 

hasil pendapatnnya berada di bahwa garis kemiskinan,tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, 

pendidikan. contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari 

penduduk yang makan dibawah jumlah yang cukup menopang kebutuhan 

tubuh manusia (kira -kira  25000-20000 per hari. 

2. Kemiskinan relative. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya 

telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bahwa 

kemampuan masyarakat sekitarnya.  Contoh menghadirkan kaum tuna 

wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota. 

3. Kemiskinan struktural ialah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh 

kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat 
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sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan. Kemiskinan struktural 

muncul karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam 

menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin 

dapat bekerja. Struktur sosial tersebut tidak mampu menghubungkan 

masyarakat dengan sumber-sumber yang tersedia, baik yang disediakan 

oleh alam, pemerintah maupun masyarakat yang ada disekitarnya. 

4. Kemiskinan yang disebabkan struktur dan sistem ekonomi yang timpang 

dan tidak berpihak pada si miskin, sehingga memunculkan masalah-

masalah struktural ekonomi yang makin meminggirkan peranan orang 

miskin. 

5. Kemiskinan cultural. berkaitan erat dengan sikap seseorang atau 

sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat 

kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. 

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan,pakaian, tempat 

perlindung,pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh 

kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar,ataupun sulitnya akses terhadap 

pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. 

3. Indikator-Indikator Keluarga miskin 

Pendapatan perkapital merupakan indikator terpenting dalam mengukur 

tinngkat kesejahteraan rakyat suatu negara. Sebuah negara di katakan makmur 

apabila rakyat memiliki pendapatan perkapita yang tinggi 
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Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk 

disuatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan 

nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan 

perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat 

pembangunan sebuah negara;semakin besar pendapatan perkapitanya,semakin 

makmur negara tersebut. 

Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana dikutip dari badan 

pusat statistika, antara lain sebagai berikut: 

a. Ketidak mampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar(sandang, pangan 

dan papan). 

b. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya 

(kesehatan,pendidikan,sansitasi,air bersih dan transportasi).  

c. Tidak adanya jaminan masa depan(kerna tidaknya investasi untuk 

pendidikan dan keluarga). 

d. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat invidual maupun massa 

e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan batasannya sumber daya 

alam. 

f. Kerangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat  

g. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang 

berkesinambungan. 

h. Ketidak mampuan untuk berusaha kerena cacat fisik maupun mental. 

i. Ketidak kekerasan rumah tangga ,janda miskin, kelompok marling dan 

terpencil) (JokoKemiskinan, (online): 3) 

 

Selain itu,3 indikator kemiskinan yang lazim di gunakan BPS,yaitu:   

a. Head Count Index(HCI-P0),yaitu peresentase penduduk miskin yang berada 

dibawah garis kemiskinan(GK). 

b. Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index –P1) yang merupakan 

ukuran rata-rata kesenjagan perluaran masing-masing penduduk miskin 

terhadap garis kemiskinan.semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-

rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.. 

c. Indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index-p2) yang memberi 

gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk misin. 

Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran 

diantara penduduk miskin. 
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Berdasarkan pendapat diatas bahwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari,seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. 

4. Penyebab Kemiskinan 

Dibawah ini beberapa penyebab kemiskinan menurut pendapat Karimah 

Kuraiyyim yang antara lain adalah: 

1. Merosotnya standar perkembanagan pendapat per-kapita secara global 

2. Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarat 

3. Biaya kehidupan yang tinggi  

4. Pembagian subsidi in come permerintah yang kurang merata. 

 

 

a. Merosotnya stanadar perkembangan pendapatan per-kapita secara global. 

Yang penting di garis bawahi disini adalah bahwa standar pendapatan per-

kapita bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu sistem. Jika 

kalau produktivas berangsur meningkatkan maka pendapatan per-kapita pun akan 

naik begitu pula sebaliknya,seandainya produktivitas menyusut maka per-kapital 

akan turun beriringan. 

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kemerosotan standar 

perkembangan pendapatan per-kapital: 

1. Naiknya standar perkembangan suatu daerah. 

2. Politik ekonomi yang tidak sehat 

3. Faktor-faktor luar neger,diantaranya: 

- rusaknya syarat-syarat perdagangan dan beban hutang, 

- kurangnya bantuan luar negeri,dan perang. 

b. Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat 

Terlihat jelas faktor ini sangat urgen dalam pengaruhnya terhadap 

kemiskinan.Oleh kerna itu,untuk menarikkan etos kerja dan produktivitas 
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masayarakat harus didukung dengan SDA dan SDM yang bagus,serta jaminan 

kesehatan dan pendidikan yang bisa di pertanggung jawabkan dengan maksimal. 

c.  Biaya kehidupan yang tinggi 

Melonjok tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah sebagai akibat 

dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat.Tentunya 

kemiskinan adalah konsekuensi logis dari realiti di atas. Hal ini bisa disebabkan 

oleh kerna kurangan tenaga kerja ahli, lemahnya perenan wanita didepan publik 

dan banyaknya pengangguran. 

d. Pembagian Subsidi in come pemerintah yang kurang merata. 

Hal ini selain menyulitkan akan terpenuhinya kebutuhan pokok dan 

jaminan keamanan untuk para warga miskin,juga secara tidak langsung 

mematikan sumber pemasukan warga.Bahkan di sisi lain rakyat miskin masih 

terbebani oleh pajak negara. 

Kemikinan banyak di hubungkan dengan: 

1. Penyebab invididual,atau potologis,yang melihat kemiskinan sebagai 

akibat dari perilaku,pilihan,ataupun kemampuan dari si miskin; 

2. Penyebab keluarga,yang menhubungkan kemiskinan dengan pendidikan 

keluarga; 

3. Penyebab sub-budaya(subcultural),yang menghubungkan kemiskinan 

dengan kehidupan sehari-hari,dipelajari atau di jalankan dalam lingkungan 

sekitar; 

4. Penyebab agensi,yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang 

lain,termasuk perang,pemerintah, dan ekonomi; 

Penyebab struktur sosial 

5. Penyebab stuktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan 

merupakan hasil dari struktur sosial. Sedangkan menurut Sharp et 

al.(Sharp,A.M.,Register,C.A.,Grimes,P.W.(2000),Economics of social 
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Issues 14 th edition,New York:Irwin/McGraw-Hill. Kemiskinan 

bersumber dari bahwa ini yaitu: 

1. Rendahnya kualitas angkatan kerja 

2. Akses yang sulit terhadap kepemilikan model 

3. Rendahnya tingkat penguasaan teknologi 

4. Penguggunaan sumber daya yang tidak efisien 

Pertumbuhan penduduk yang tinggi (Adi Satia 2018:50) 

 

a. Rendahnya kualitasnya angkatan kerja 

Salah satu penyebab terjadinya kemiskinan adalah kerena rendah kualitasa 

angkatan kerja. Kualitas angkatan kerja ini bisa dilihat dari angka buta huruf. 

Sebagai contoh Amerika Serikat hanya mempunyai angka buta huruf sebesar 

1%,dibandingkan dengan Ethiopia yang mempunyai angka di atas 50%. 

b. Akses yang sulit terhadap kepemilikan model 

Kepemilikian modal yang sedikit serta rasio antara modal dan tenang kerja 

(capital-to-labor ratios) menghasilkan produktivitas yang rendah yang pada 

akhirnya menjadi faktor penyebab kemiskinan. 

c. Rendahnya tingkat penguasaan teknologi 

Negara-negara dengan penguasaan teknologi yang rendah mempunyai 

tingkat produktivitas yang rendah pula. Tingkat produktivitas yang rendah 

menyebabkan terjadinya pengangguran hal ini disebabkan oleh kegagalan dalam 

mengadaptasi teknik produksi yang modren. Ukuran tingkat penguasaan teknologi 

yang rendah salah satunya bisa dilihat dari penggunaan alat-alat produksi yang 

masih bersifat tradisional. 

d. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien 
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Negara miskin sumber daya yang tersedia tidak pergunakan secara penuh 

dan efisien. Pada tingkat rumah tangga penggunaan sumber daya biasanya masih 

bersifat tradisional yang menyebabkannya terjadinya infesiensi. 

e.   pertumbuhan penduduk yang tinggi  

Menurut teori Malthus jumlah penduduk berkembang sesuai deret ukur 

sedangkan produksi bahan pangan berkembang sesuai deret hitung.hal ini 

mengakibatkan kelebihan penduduk dan kekurangan bahan pangan.kekurangan 

bahan pangan merupakan salah satu indikasi terjadinya kemiskinan. 

E. Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan tiga penelitian 

sebelumnya yang telah di lakukan oleh Muhyono  (2001) dalam penilitiannya 

yang berjudul “Hubungan  Minat dan cara belajar fisika dengan Prestasi Belajar 

fisika siswa kelas 1 cawu 2 SMU N 6 Malang Tahun pelajaran 2000/2001”dan 

Kholifah (2003) dalam penelitiaannya yang judul”Pengaruh Cara dan Kebiasaan 

Belajar terhadap prestasi Belajar siswa mata pelajaran Akuntansi di Madrasah 

Aliyah Al- Azahar pasuruan”. Kemudian a.n Dwi Rasnawati  (2005), dengan 

judul penelitian”Pola Pendidikan Anak keluarga miskin khususnya keluarga 

nelayan di desa klidang Lor,Kecamatan Batang,Kabupaten Bateng”. 

Hasil penelitian menujukkan bahwa:)Motivasi cinta kasih pada keluarga l,lll dan 

lV kurang memperhatikan saat anak mengeluh sakit,saat makan,mandi,orang tua 

jarang membelikan oleh-oleh pada saat berpergian,namun sebaliknya pada 

keluarga ll dan keluarga V selalu memberikan kasih sayang dan perhatian pada 

anak.2)penanaman moral pada kelurga l,lll dan lV kurang diperhatikan terutama 
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tatakrama berbicara dengan orang lain,tidak membiasakan anak berpamitan.3) 

penanaman nilai sosial pada kelurga l,lll dan lV tidak menanamkan rasa kerja 

sama,menolong secara kekeluargaan dan mengajarkan anak untuk bergaul dengan 

lingkungan,4)penanaman nilai keagamaan pada kelurga l,lll dan lV tidak perna 

mengajak anak melakukan ibadah,5) tanggung jawab orang tua terhadap 

pendidikan anak pada 5 (lima) kelurga nelayan mendapat bantuan beasiswa 

sehingga dapat meringkan tanggung jawab kelurga dalam pendidikan 

formal,meskipun demikian dalam kenyataannya masih bayak anak yang 

mengalami kegagalan putus sekolah,kerena kurangnya dukungan belajar dari 

orangtua.


