
 
 

ABSTRAK 
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Prestasi Belajar Siswa Pada Mata pelajaran IPS Kelas I SMP Negeri 2 Merangin”. 
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Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Pembimbing I 

Dra. Hj. May Maemunah, ME, Pembimbing II Dr. H. Firman Khadir, M.Si 

Kata Kunci: Prestasi Belajar, Lingkungan keluarga dan Kebiasaan Belajar. 

Keberhasilan siswa dalam belajar dapat dilihat dari prestasi belajar siswa itu 

sendiri melalui hasil tes belajar. Setiap siswa, guru, sekolah, orang tua dan 

masyarakat pasti menginginkan prestasi yang baik terhadap siswanya. Akan tetapi, 

antara siswa dengan siswa yang lainnya berbeda dalam pencapaian prestasi belajar 

yang mereka dapatkan dan setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. 

Ada yang mampu mencapai prestasi yang baik atau tinggi, ada juga siswa yang 

mendapatkan prestasi belajar yang rendah. Oleh karena itu faktor lingkungan 

keluarga dan kebiasaan belajar siswa menjadi hal penting dalam pencapaian prestasi 

belajar yang optimal.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

lingkungan keluarga dan kebiasaan belajar siswa kelas I SMP Negeri 2 Merangin 

terhadap prestasi belajar IPS. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis regresi. Subjek 

penelitian berjumlah 65 orang siswa kelas I yang aktif dan terdaftar sebagai siswa di 

SMPN 2Merangin. Data penelitian ini dikumpulkan melalui angket dan dokumentasi 

kemudian dilakukan pengolahan data menggunakan SPSS. 

Hasil analisis menunjukkan terdapat pengaruh lingkungan keluarga dan 

kebiasaan belajar secara simultan terhadap prestasi belajar (X1 dan X2) dengan (Y) 

diperoleh koefisien regresi ganda F hitung 121.479 > F tabel 3,15. Adapun nilai 

Fhitung> Ftabel (secara parsial dan secara simultan) memberikan pengertian bahwa H0 

ditolak dan  Ha diterima. 



 
 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

yang positif dan signifikan antara lingkungan keluarga dan kebiasaan belajar, baik 

secara parsial maupun silmutan terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas I SMP 

Negeri 2 Merangin. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada peneliti lanjutan 

agar melakukan penelitian kembali dan mengkaitkannya dengan faktor lain. 

Selanjutnya disarankan pada orang tua, guru dan siswa untuk memperhatikan 

lingkungan keluarga dan kebiasaan belajar siswa agar tujuan pembelajaran dapat 

dicapai dan dipertahankan dengan baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 1 

tentang  ketentuan umum mengatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan prosespembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensidirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri,kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukandirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Secara umum 

diharapkanpendidikan dapat menghasilkan manusia yang berkembang secara 

utuhsehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan. 

Pada era globalisasi seperti sekarang ini menuntut adanya sumber daya manusia 

yang berkualitas tinggi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan 



 
 

prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Jadi, salah satu wahana untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut adalah pendidikan. Namun 

demikian mutu pendidikan yang dicapai belum seperti apa yang diharapkan. 

Perbaikan yang telah dilakukan pemerintah tidak akan ada artinya jika tanpa 

dukungan dari guru, orang tua, siswa, dan masyarakat. berbicara tentang mutu 

pendidikan tidak akan lepas dengan proses belajar mengajar. Di mana dalam proses 

belajar mengajar guru harus mampu menjalankan tugas dan peranannya. 

Untuk suatu proses pendidikan dalam setiap jenjang pendidikan, prestasi belajar 

merupakan salah satu yang menjadi ukuran untuk menunjukan keberhasilan. 

Keberhasilan suatu pendidikan dapat diukur melalui prestasi para siswa melalui 

proses belajar di sekolah yang dinyatakan dengan nilai diperoleh melalui tes Ujian 

Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan Ujian Nasional (UN). 

Prestasi belajar yang rendah harus segera diatasi agar menghasilkan prestasi belajar 

yang baik karena nantinya hal tersebut berdampak kurang baik kepada perkembangan 

sumber daya manusia. Maka dari itu, untuk mengetahui prestasi belajar siswa, setiap 

sekolah memiliki Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebagai acuan atau standar 

dalam melakukan penilaian atas prestasi belajar. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa diantaranya yang 

sudah dikemukakan oleh M. surya (2003), mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar terdiri dari: Yang pertama faktor internal, mencakup: 

faktor fisiologis atau jasmani individu baik bersifat bawaan mapun yang diperoleh 

melalui penglihatan, pendengaran, dan struktur tubuh. Dan faktor psikologis, yang 

terdiri dari: faktor intelektual, yang terdiri atas faktor potensial yaitu intelegensi, 

bakat serta kecakapan nyata seperti prestasi belajar siswa dan faktor non intelektual, 

terdiri atas komponen-komponen kepribadian tertentu seseorang seperti sikap, minat, 

motivasi, kebiasaan belajar, konsep diri, penyesuaian diri dan sebagainya. Yang 

kedua adalah faktor eksternal, mencakup: faktor sosial terdiri dari faktor lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan faktor kelompok, faktor 

budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan sebagainya, 



 
 

faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, iklim belajar dan 

faktor spritual dan lingkungan agama. 

Peneliti mengambil faktor lingkungan keluarga untuk variabel independen 

dikarenakan Selain lingkungan sekolah dan guru, peran orang tua amat berpengaruh 

bagi anak-anak untuk berhasil dalam pendidikannya. Apalagi dengan terus 

berubahnya sistem pendidikan di Indonesia, dimana saat ini kurikulum 2013 sudah 

mulai berlaku. Orang tua diharapkan menjadi mitra dengan peranan penting bagi 

proses pendidikan anak serta keterlibatan mereka dalam memberikan pengalaman 

belajar tidak hanya di sekolah. Kemudian perlu adanya komunikasi yang kondusif 

antara orangtua dengan anak dan antara orang tua dengan guru, memberi kesempatan 

kepada anak untuk mengembangkan diri di luar akademis formal, dan harus adanya 

pujian dan penguatan oleh orang tua kepada anak. Orang tua juga harus berperan 

ekstra sebagai mitra dalam membantu anak mengerjakan tugas dengan tidak menilai 

tugas tersebut dari baik buruk, tetapi lebih mengenal pemikiran sang anak dengan 

memberikan anak alasan perihal jawabannya. 

Kemudian untuk variabel independen yang kedua peneliti mengambil faktor 

internal yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu kebiasaan belajar karena tanpa 

kebiasaan belajar yang baik prestasi belajar yang diperoleh pun kurang memuaskan. 

Salah satu contoh yang dapat diambil adalah seringkali siswa hanya belajar pada saat 

akan ada ulangan dan ujian saja, sehingga kadang-kadang hasilnya jauh dari yang 

diharapkan. Untuk itu agar memperoleh prestasi yang lebih baik diperlukan 

kebiasaan belajar yang baik dan teratur. Prestasi belajar yang dicapai oleh siswa 

bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari beberapa 

faktor yang mempengaruhinya. Menurut Djaali (2008; 128), “Kebiasaan merupakan 

cara bertindak yang diperoleh melalui belajarsecara berulang-ulang, yang pada 

akhirnya menjadi menetap dan bersifat otomatis”. 

Sesuai pendapat Ahmadi prestasi belajar yang dicapai seseorang merupakan 

hasil interaksi berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam diri (faktor 

internal) maupun dari luar diri (faktor eksternal) individu. Dengan demikian, 



 
 

kurangnya dukungan dari keluarga dan kebiasaan belajar siswa menyebabkan 

prestasi belajar siswa kurang optimal dan lingkungan keluarga dan kebiasaan belajar 

berpengaruh positf terhadap prestasi belajar. 

Kelas I SMP Negeri 2 Merangin terdiri dari 5 kelas dengan jumlah total 

siswa ada 184 siswa. Berikut adalah perincian jumlah siswa dan rata-rata nilai 

ulangan harian, ulangan mid dan ulangan umum masing-masing siswa ketika di 

semester 1. 

Tabel 1.1 

Rincian rata-rata nilai siswa tahun  ajaran 2015/2016 

No. KELAS SISWA RATA-RATA NILAI 

Ulangan 

harian 

Ulangan 

Mid 

Ulangan 

Semester 

1. IA 32 65.28 50.00 49.45 

2. IB 36 75.88 50.30 49.08 

3. IC 37 59.28 48.42 39.93 

4. ID 40 66.00 51.67 49.69 

5. IE 39 62.83 35.43 37.30 

TOTAL 184 65.85 47.16 45.09 

Sumber: guru mata pelajaran IPS 

Berdasarkan Tabel 1.1, maka dapat diperoleh informasi nilai mata pelajaran 

IPS kelas I di SMP Negeri 2 Merangin menunjukkan nilai yang rendah karena masih 

banyak siswa yang nilainya berada di bawah standar Kriteria Ketuntasan Minimum 

(KKM) yakni 75. Pada setiap kelas terdapat banyak siswa yang belum mencapai 

KKM. Dilihat dari prestasi belajar yang dicapai oleh siswa, kemudian 



 
 

membandingkan dengan standar KKM yang telah ditetapkan, maka dapat 

disimpulkan bahwa tingkat pencapaian prestasi belajar siswa masih belum optimal. 

Keadaan ini tentu saja tidak dapat dibiarkan terus menerus karena akan 

berdampak pada prestasi belajar siswa. Harus ada upaya nyata untuk memperbaiki 

keadaan tersebut.  Keberhasilan siswa dalam belajar dapat dilihat dari prestasi belajar 

siswa itu sendiri melalui hasil tes belajar. Setiap siswa, guru, sekolah, orangtua dan 

masyarakat pasti menginginkan prestasi yang baik terhadap siswanya. Akan tetapi, 

antara siswa dengan siswa yang lainnya berbeda dalam pencapaian prestasi belajar 

yang mereka dapatkan dan setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. 

Ada yang mampu mencapai prestasi yang baik atau tinggi, ada juga siswa yang 

mendapatkan prestasi belajar yang rendah. Oleh karena itu faktor lingkungan 

keluarga dan kebiasaan belajar siswa menjadi hal penting dalam pencapaian prestasi 

belajar yang optimal. 

Kurangnya dukungan dari keluarga dan kebiasaan belajar siswa akan 

menyebabkan prestasi belajar siswa kurang optimal dan lingkungan keluarga dan 

kebiasaan belajar berpengaruh positf terhadap prestasi belajar. Oleh karena itu faktor 

lingkungan keluarga dan kebiasaan belajar siswa menjadi hal penting dalam 

pencapaian prestasi belajar yang optimal. Berdasarkan data diatas, untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh lingkungan keluarga dan kebiasaan belajar terhadap prestasi 

belajar siswa maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Lingkungan Keluarga Dan Kebiasaan Belajar Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Kelas l Di SMP Negeri 2 Merangin.” 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari batasan  masalah di atas,  maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar IPS 

siswa kelas I SMP Negeri 2 Merangin ? 

2. Apakah terdapat pengaruh kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar IPS siswa 

kelas I SMP Negeri 2 Merangin ? 



 
 

3. Apakah terdapat pengaruh lingkungan keluarga dan kebiasaan belajar secara 

simultan terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas I SMP Negeri 2 Merangin ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga, fasilitas dan pengetahuan dan agar 

tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda di dalam menelaah penelitian ini, maka 

penulis merasa perlu melakukan pembatasan masalah. Adapun batasan masalah yang 

diteliti yaitu: 

1) Dalam penelitian ini mengkaji lingkungan keluarga meliputi Cara orang tua 

mendidik, Hubungan antara anggota keluarga, Suasana rumah, Keadaan ekonomi 

keluarga. 

2) Kebiasaan belajar dalam penelitian ini adalah Cara mengikuti pelajaran, Cara 

belajar mandiri di rumah, Cara belajar kelompok, Mempelajari buku teks, 

Menghadapi ujian. 

3) Prestasi belajar mata pelajaran IPS yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

nilai ulangan MID semester I siswa kelasI SMP Negeri 2 Merangin tahun 

pelajaran 2016/2017. 

 

1.4.Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga siswa kelas I SMP Negeri 2 

Merangin terhadap prestasi belajar IPS. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kebiasaan belajar siswa kelas I SMP Negeri 2 

Merangin terhadap prestasi belajar IPS. 

3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga dan kebiasaan belajar siswa 

kelas I SMP Negeri 2 Merangin terhadap prestasi belajar IPS. 

 

1.5.Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoritis 



 
 

a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan kependidikan dan mengkaji 

tentang  pengaruh lingkungan keluarga dan kebiasaan belajar. 

b. Sebagai dasar bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dalam meningkatkan prestasi belajar dan kebiasaan belajar baik 

di rumah maupun di sekolah. 

b. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dengan 

membentukkebiasaan belajar seperti belajar kelompok 

c. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan sarana untuk berlatih dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian serta 

menambah wawasan penulis agar berpikir secara kritis dan sistematis 

dalam menghadapi permasalahan yang terjadi kaitannya dengan prestasi 

belajar. 

d. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

penelitian selanjutnya yang relevan. 

 

 

1.6. Definisi Operasional 

1. Lingkungan Keluarga 

lingkungan keluarga adalah jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh 

kondisi yang ada di dalam kelompok social kecil tersebut, yang terdiri atas aya,ibu 

dan anak yang mempunyai hubungan social karena adanya ikatan darah, perkawinan 

dan atau adopsi.Indikator dalam penelitian ini adalah cara orang tua mendidik, 

hubungan antara anggota keluarga, suasana rumah dan keadaan ekonomi keluarga. 

2. Kebiasaan Belajar 

kebiasaan belajar merupakan tingkah laku yang terbentuk karena dilakukan 

berulang-ulang sepanjang hidup individu dan biasanya mengikuti cara atau pola 



 
 

tertentu, sehingga akan terbentuk kebiasaan belajar. Jadi yang dimaksud dengan 

kebiasaan belajar di sini adalah cara-cara belajar yang paling sering dilakukan oleh 

siswa dan cara atau kebiasaan belajar dapat terbentuk dari aktifitas belajar, baik 

secara sengaja ataupun tidak sengaja. Indicator dalam penelitian ini adalah cara 

mengikuti pelajaran, cara belajar mandiri dirumah, cara belajar kelompok 

mempelajari buku teks dan menghadapi ujian. 

2. Prestasi Belajar 

prestasi belajar adalah bukti keberhasilan seseorang setelah melakukan 

aktifitasbelajar, atau prestasi belajar adalah bukti keberhasilan yang telah 

dinyatakandalam bentuk angka atau huruf. Indikator dalam penelitian ini adalah nilai 

ulangan semester I siswa.  

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Prestasi Belajar IPS 

2.1.1. Pengertian Prestasi Belajar IPS 

Pengertian belajar sangat bermacam-macam. Menurut Oemar Hamalik (2005: 

36) menerangkan bahwa belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan 

suatu hasil/tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, tetapi lebih luas yakni 

mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan tetapi perubahan 

kelakuan. 

Menurut Zainal (2013: 3), prestasi artinya hasil usaha dariseseorang. Secara luas, 

prestasi belajar adalah kemampuan, keterampilan,dan sikap dalam menyelesaikan 

masalah. Sedangkan menurut KamusBesar Bahasa Indonesia (1998: 700), prestasi 

belajar adalah penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan oleh 

mata pelajaranyang lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang 



 
 

diberikanguru. Maka dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil 

usahakegiatan belajar siswa baik berupa perubahan tingkah laku maupunkecakapan 

dalam menyelesaikan masalah yang dinyatakan dalam bentukangka, huruf, simbol 

maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasilyang telah dicapai oleh siswa dalam 

periode tertentu. 

Menurut Simanjutak (1999: 91) ”Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh 

seseorang setelah mengikuti pendidikan ataupun latihan tertentu”. Prestasi belajar 

adalah hasil dari pengukuran dan usaha belajar. Dan tim penyusun dan pembinaan 

pengembangan bahasa (1999: 731) mengatakan bahwa ”Prestasi belajar adalah 

penguasan pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, 

lazimnya ditunjukkan dengan nilai yang diberikan guru”. 

Prestasi adalah hasil yang telah dicapai yakni yang telah dilakukan, dikerjakan 

(Moejiono, 1998: 700). Prestasi belajar adalah tingkat kemampuan yang dicapai 

setelah melaksanakan kegiatan belajar. Dalam hal ini ditunjukkan dengan nilai yang 

dicapai oleh siswa itu sendiri dengan mengerjakan tes. Jadi prestasi belajar adalah 

bukti keberhasilan seseorang setelah melakukan aktifitas belajar, atau prestasi belajar 

adalah bukti keberhasilan yang telah dinyatakan dalam bentuk angka atau huruf. 

 

2.1.2. Faktor yang mempengaruhi Prestasi Belajar 

Menurut pandangan Muhibbin Syah (2003: 132) faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar dapat dikelompokkan menjadi tiga macam,yakni : 

a. Faktor internal (faktor dari dalam siswa) 

b. Faktor eksternal (faktor dari luar diri siswa), yakni: kondisi lingkungan di 

sekitar siswa, dan 

c. Faktor pendekatan belajar yakni: jenis upaya belajar siswa yang meliputi 

strategi dan metode yang digunakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran 

materi-materi pelajaran. 

Menurut Slameto (2003: 54-72) ada dua faktor yang mempengaruhi belajar yaitu : 



 
 

a. Faktor intern yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor 

intern meliputi tiga faktor yaitu : 

1) Faktor jasmani, antara lain faktor kesehatan dan cacat tubuh. 

2) Faktor psikologis, antara lain intelegensi, perhatian, minat, bakat,motif, 

kematangan dan kesiapan. 

3) Faktor kelelahan, antara lain kelelahan jasmani dan kelelahanrohani (bersifat 

psikis). Kelelahan ini dapat dihilangkan dengancara tidur, istirahat, rekreasi, 

ibadah yang teratur dan olahragasecara teratur. 

b. Faktor ekstern yaitu faktor yang ada di luar individu. Faktor eksterndapat 

dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitufaktor keluarga,sekolah dan masyarakat. 

1) Faktor keluarga terdiri atas cara orang tua mendidik, relasi antaranggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga,perhatian orang tua dan 

latar belakang kebudayaan. 

2) Faktor sekolah terdiri atas metode mengajar, kurikulum, relasi gurudengan 

siswa, relasi siswadengan siswa, disiplin sekolah, alatpelajaran, waktu sekolah 

dan metode belajar. 

3) Faktor masyarakat terdiri atas kegiatan siswa dalam masyarakat,mass media, 

teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat. 

2.1.3. Indikator Prestasi Belajar IPS 

Menurut Simanjutak (1999: 91) ”Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh 

seseorang setelah mengikuti pendidikan ataupun latihan tertentu”. Prestasi belajar 

adalah hasil dari pengukuran dan usaha belajar. Dan tim penyusun dan pembinaan 

pengembangan bahasa (1999: 731) mengatakan bahwa ”Prestasi belajar adalah 

penguasan pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, 

lazimnya ditunjukkan dengan nilai yang diberikan guru”. 

Berdasarkan dari pendapat di atas, indikator prestasi belajar dalam penelitian 

ini adalah nilai ulangan semester I siswa kelas I di SMP Negeri 3 Merangin pada 

mata pelajaran IPS semester I tahun pelajaran 2016/2017. 

 



 
 

2.2.Lingkungan Keluarga 

2.2.1. Pengertian Lingkungan Keluarga 

Pengertian lingkungan keluarga berasal dari kata lingkungan dan keluarga. 

Menurut Abu Ahmadi (2003:54) mengemukakan bahwa “Orang tua adalah pemimpin 

di keluarga, sebagai penanggung jawab atas keselamatan anak-anaknya dan orang tua 

mempunyai tugas sebagai pembimbing, Pembina, pelindung, pengasuh maupun 

sebagai guru dan pemimpin terhadap anak-nanknya”. Dalam bentuk yang paling 

umum dan sederhana baik ayah maupun ibu keduanya adalah pengasuh utama dan 

pertama bagi sang anak dalam lingkungan keluarga, baik karena alasan biologis 

maupun psikologis (Ali, 2000:23). 

Lingkungan keluarga merupakan media pertama dan utama yang secara langsung 

atau tak langsung berpengaruh terhadap perilaku anak. Dalyono (2009:55-60) 

menyebutkan bahwa yang mempengaruhi suskses belajar anak dapat digolongkan 

menjadi dua faktor yaitu: (1) Faktor internal (yang berasal dari dalam diri siswa) 

yaitu faktor fisik yang meliputi kesehatan, inteligensi, bakat, minat, motivasi, dan 

cara belajar, (2) Faktor eksternal yang berasal dari luar diri siswa) yaitu meliputi 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. 

2.2.2. Indikator Lingkungan Keluarga 

Menurut Soekanto (1992:1) keluarga merupakan kelompok social terkecil yang 

terdiri dari suami, istri berserta anak-anaknya. Keluarga sebagai unit social terkecil 

dalam masyarakat yang meruapakan pondasi pertama bagi perkembangan anak 

selanjutnya. Menurut Kartono (2003:57) keluarga merupakan unit social terkecil yang 

memberikan pondasi primer bagi perkembangan anak. Slameto (2003:60) 

menyatakan bahwa anak akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang 

tua mendidik anak, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan 

ekonomi keluarga. 



 
 

Sesuai dengan pengertian lingkungan belajar yang telah diuraikan, maka 

dalam penelitian ini yang digunakan sebagai dasar indikator lingkungan belajar 

menurut slameto yaitu : 

a. Cara orang tua mendidik 

b. Hubungan antara anggota keluarga 

c. Suasana rumah 

d. Keadaan ekonomi keluarga 

2.3. Kebiasaan Belajar 

2.3.1. Pengertian Kebiasaan Belajar 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia DEPDIKBUD (1995: 129), “kebiasaan 

adalah sesuatu yang biasa dilakukan, kebiasaan juga berarti polauntuk melakukan 

tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang 

dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama”. Kebiasaan juga juga dapat 

diartikan cara. Kamus Besar Bahasa Indonesia DEPDIKBUD (1995: 172) “cara 

adalah adat kebiasaan; perbuatan(kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan”. 

kebiasaan belajar adalah keteraturan berperilaku yang otomatis dalam belajar 

yang dapat dilihat dan diukur dari keseringan atau frekwensi melakukan 

kegiatan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan belajar yang baik dan 

ditunjukkan dengan indikator-indikator berikut: a) Mempersiapkan diri dalam 

mengikuti pelajaran; b) Memantapkan materi pelajaran; c) Menghadapi tes. 

 

2.3.2. Pengaruh Kebiasaan Belajar Terhadap Prestasi Belajar 

Donald A. Laird yang dikutip The Liang Gie (1995: 194) menyatakan bahwa 

kegunaan kebiasaan ialah: 

a. Penghematan waktu (economy of time) 

Kebiasaan dapat banyak menghemat waktu dalam mengerjakan sesuatu atau 

memakai pikiran. Penghematan waktu berarti tersedianya waktu yang longgar 

untuk studi. Tidak itu saja, waktu yang seketika terus dipakai untuk studi (karena 



 
 

tidak berpikir-pikir atau ragu-ragu lebih dahulu) sehingga menjadi mementum 

yang kuat untuk melaju dalam melakukan studi. 

b. Meningkatkan efisiensi manusia (human efficiency) 

Kebiasaan melakukan sesuatu secara otomatis akan membebaskan pikiran 

sehingga dapat dipakai untuk tujuan lain pada saat yang sama. 

c. Membuat seseorang menjadi lebih cermat 

Suatu kegiatan yang telah begitu tertanam dalam pikiran seseorang dan demikian 

terbiasa dikerjakannya akan terlaksana secara lebih cermat daripada aktifitas yang 

masih belum terbiasa. 

 

2.3.3. Indikator Kebiasaan Belajar 

Rochman Natawidjaja dan L. J. Moleongn (1979: 20) “kebiasaan merupakan cara 

berbuat atau bertindak yang dimiliki seseorang dan diperolehnya melalui proses 

belajar cara tersebut bersifat tetap, seragam dan otomatis”. Menurut 

Aunurrahman(2010: 185) “kebiasaan belajar adalah perilaku belajar seseorang yang 

telahtertanam dalam waktu yang relatif lama sehingga sehingga memberikan 

ciridalam aktifitas belajar yang dilakukannya”. Menurut Nana Sudjana (2005: 165-

173) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses belajar, yaitu: (a) cara 

mengikuti pelajaran, (b) cara belajar mandiri dirumah, (c) cara belajar kelompok, (d) 

mempelajari buku teks, (e) menghadapi ujian. 

Sesuai dengan pengertian kebiasaan belajar yang telah diuraikan, maka dalam 

penelitian ini yang digunakan sebagai dasar indikator kebiasaan belajar menurut Nana 

Sudjana yaitu : 

a. Cara mengikuti pelajaran 

b. Cara belajar mandiri di rumah. 

c. Cara belajar kelompok. 

d. Mempelajari buku teks. 

e. Menghadapi ujian 

 



 
 

2.4. Kerangka Berpikir 

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena 

dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan. Juga 

dikatakan lingkungan yang utama, karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah 

di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak 

adalah dalam keluarga. Cara orang tua mendidik, hubungan antar keluarga, suasana 

rumah tinggal siswa, dan keadaan ekonomi keluarga kemungkinan mempunyai 

hubungan yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa, demikian pula dengan 

faktor kebiasaan belajar. Cara atau kebiasaan belajar yang baik harus dilaksanakan 

oleh siswa. Dengan kebiasaan belajar yang baik akan lebih bermakna dan tujuan 

untuk memperoleh prestasi belajar yang baik dapat sesuai dengan harapan.  Dari 

uraian di atas pengaruh desain hubungan lingkungan keluarga dan kebiasaan belajar 

terhadap prestasi belajar siswa dapat digambarkan seperti di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pemikiran 

 

2.5.Hipotesis penelitian 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data terkumpul (Arikunto, 

1998:64). Hipotesis menurut rumusnya dibedakan menjadi dua yaitu hipotesis 

alternative dan hipotesis nol. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang dirumuskan 
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untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori-teori yang ada hubungannya dengan 

permasalahan penelitian. Sedangkan hipotesis nol adalah pernyataan tidak adanya 

hubungan, pengaruh atau perbedaan antara parameter dengan statistik.Berdasarkan 

konsep tersebut maka peneliti mencoba mengajukan hipotesis penelitian ini sebagai 

berikut: 

 

1. Ho:  Tidak terdapat pengaruhyang signifikan antara lingkungan keluarga 

terhadap prestasibelajar IPS siswa kelas I SMP Negeri 2 Merangin. 

Ha: Terdapat pengaruhyang signifikan antara lingkungan keluarga 

terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas I SMP Negeri 2 Merangin. 

2. Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kebiasaan belajar 

terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas I SMP Negeri 2 Merangin. 

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan antara kebiasaan belajar terhadap 

prestasi belajar IPS siswa kelas I SMP Negeri 2 Merangin. 

3. Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan keluarga dan 

kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas I SMP Negeri 2 

Merangin. 

4. Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan keluarga dan 

kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas I SMP Negeri 2 

Merangin. 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1  Desain Penelitian 

Metodelogi penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. 

Dalam metode penelitian dijelaskan tentang urutan suatu penelitian akan dilakukan. 

Ketepatan penggunaan metode dalam sebuah penelitian harus diperhatikan agar 

penelitian dapat barjalan dengan baik, terarah dan sistematis. Jenis penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni menekankan hasil penelitiannya disajikan 

dalam bentuk deskripsi dengan menggunakan angka-angka statistik. Penelitian ini 

merupakan penelitian korelasi pengaruh sehingga terdapat dua variabel sebagai 

variabel yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Penelitian korelasional bertujuan 

untuk menentukan keeratan hubungan dua atau lebih variabel. Keeratan hubungan 

tersebut ditentukan oleh nilai indeks korelasi (r). Untuk menentukan nilai r dapat 

menggunakan rumus korelasi tertentu sesuai dengan jenis variabel dipandang dari 

datanya. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus korelasi regresi 

linear sederhana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil analisis regresi memberikan makna bahwa variabel bebas yang terdiri dari 

Lingkungan keluarga dan kebiasaan belajar siswa yang dipergunakan dalam 

penelitian ini secarabersama-sama maupun secara individu mempunyai pengaruh 

yang positif dan signifikan dengan prestasi belajar siswa kelas I di SMP Negeri 2 

Merangin.  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas, diperoleh hasil 

analisis korelasi X1 dengan Y dan X₂ konstanta sebesar 0,764dan berada pada interval 

koefisien  0,60 – 0,799 serta berada pada tingkat hubungan dengan interprestasi 

tinggi, dengan nilai signifikansi thitung> ttabel atau 9.38> 1,997 artinya H0 ditolak dan 

Ha diterima atau terdapat hubungan positif yang signifikan antara lingkungan 

keluarga (X1) denganprestasi belajar (Y) siswa siswa kelas I SMP N 2 Merangin 

tahun ajaran 2016/2017. Jika nilai korelasi tersebut diinterprestasikan maka termasuk 

pada kategori korelasi kuat. 

 Hasil penelitian yang disusun oleh peneliti menunjukkan bahwa lingkungan 

keluarga berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa siswa kelas I SMP N 2 

Merangin tahun ajaran 2016/2017 yaitu, semakin mendukung lingkungan keluarga 

maka semakin tinggi pula prestasi belajar dan sebaliknya semakin tidak mendukung 

lingkungan keluarga maka semakin rendah pula prestasi belajar. Hal ini didukung 

oleh teori Dwi Siswoyo (2007) yang menyebutkan bahwa keluarga mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap perkembangan kepribadian anak, lingkungan keluarga 

berpengaruh terdapat prestasi belajar,dengan demikian semakin mendukung 

lingkungan keluarga menyebabkan prestasi belajar meningkat sebagaimana yang 

diungkapkan oleh para ahli mengenai masalah ini. Belajar sebagai suatu tahapan 

perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil 



 
 

pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif 

(Muhibbin Syah 2010:90). 

 Hampir sebagian besar waktu yang dimiliki siswa berada di lingkungan 

keluarga. Orang tua sudah sepatutnya memberi semangat, bimbingan dan memberi 

teladan yang baik kepada anaknya. Perlu hubungan dan komunikasi yang baik antara 

orang tua dengan anak-anaknya. Selain itu orang tua harus memberikan perhatian 

yang cukup terhadap anaknya. Hal-hal tersebut mampu mempengaruhi prestasi 

belajar siswa. Jadi faktor lingkungan keluarga merupakan faktor yang sangat besar 

pengaruhnya dalam mencapai prestasi belajar siswa. 

 Prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai setelah seseorang melalui 

proses belajar. Dalam suatu kelas, tidak semua siswa memiliki prestasi belajar yang 

baik. Perbedaan prestasi belajar para siswa ini disebabkan oleh faktor- faktor latar 

belakang pribadi, siswa dan bakat siswa dan kemampuan siswa menangkap 

pelajaran.Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan prestasi belajar 

kaitannya dengan lingkungan keluarga adalah cara orang tua mendidik, relasi antar 

angggota keluaga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga. 

 Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Mizan Ibnu Khajar (2012) 

dengan Judul Pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap prestasi belajar siswa kelas X 

Program Keahlian Teknik Elektronika SMK Negeri 1 Magelang tahun pelajaran 

2011/2012. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antaraLingkungan Keluarga terhadap prestasi belajar siswa kelas X 

Program Keahlian Teknik Elektronika. hipotesis tersebut diterima karena diperoleh 

nilai t hitung > t tabel, yaitu0,369> 0.19 tingkat signifikansi kecil dari 0.05 yaitu 

0.000 adalah positif. Hal ini berarti semakin mendukung lingkungan keluarga maka 

semakin tinggi pula prestasi belajarnya.  

 Selain itu penilitian lain yang mendukung adalah penelitian Parjiyono (2008) 

dengan judul Pengaruh Faktor Keluarga dan Lingkungan Sosial Dengan Prestasi 



 
 

Belajar Kelas IX di SMP Negeri 4 Kudus. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara Lingkungan Keluarga terhadap prestasi 

belajar siswaKelas IX di SMP Negeri 4 Kudus. hipotesis tersebut diterima karena 

diperoleh nilai t hitung > t tabel, yaitu 5.285 > 1.666 tingkat signifikansi kecil dari 

0.05 yaitu 0.000 adalah positif. Hal ini berarti semakin mendukung lingkungan 

keluarga maka semakin tinggi pula prestasi belajarnya.  

 Pengujian hipotesis selanjutnya adalah untuk menjawab rumusan masalah 

kedua yakni terdapat pengaruh antara kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar. Dari 

hasil pengolahan yang dilakukan diperoleh nilai korelasi antara kebiasaan belajar 

terhadap prestasi belajar sebesar 0,829 dengan nilai thitung> ttabel  atau 11.745> 

1,997dengan nilai sig. 0.000 < 0.05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini 

memberikan pengertian bahwa terdapat hubungan dengan interprestasi sangat tinggi 

secara parsial antara kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas I SMP N 

2Merangin tahun ajaran 2016/2017. 

 Selain itu penilitian lain yang mendukung adalah penelitian Elyn Donata 

92015) dengan judul Pengaruh Kebiasaan Belajar dan Perhatian Orang Tua terhadap 

Prestasi Belajar Akuntansi Siswa kelas XII IPS SMA Negeri 1Pleret Tahun Ajaran 

2014/2015. Hasil penelitian menunjukkan hasil positif yangbermakna bahwa semakin 

tinggi Kebiasaan Belajar maka semakin tinggi Prestasi Belajar Akuntansi siswa kelas 

XII IPS SMA Negeri 1 Pleret Tahun Ajaran 2014/2015, sedangkan harga koefisien 

determinasi r2x1y sebesar 0,831 menunjukkan bahwa Kebiasaan Belajar memiliki 

kontribusi pengaruh terhadap Prestasi Belajar Akuntansi siswa kelas XII IPS SMA 

Negeri 1 Pleret Tahun Ajaran2014/2015 sebesar 83,1%. 

 Lingkungan keluarga dan kebiasaan belajar siswa merupakan dua faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. Kedua faktor tersebut memiliki keterkaitan satu 

sama lain. Semakin baik Lingkungan keluargasiswa, semakin baikkebiasaan 

belajarnya sehingga pada akhirnya mereka memahaminya dan hasilnya adalah 

perolehan nilai maksimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menyatakan 



 
 

bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Lingkungan keluarga dan 

kebiasaan belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa kelas I SMP N 

2Merangin tahun ajaran 2016/2017 dengan nilai F hitung yaitu 121.479, sedangkan 

nilai F tabel dapat diperoleh dengan menggunakan tabel F dengan       dengan dk 

pembilang = 2 dan dk penyebut = 65 – 2 – 1 = 62, nilai F tabel ditemukan = 3,15.  

sehingga diperoleh nilai F tabel yaitu 3.15. Karena F hitung (121.479)  > F tabel 

(3,15) maka Ho ditolak. 

 Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Lingkungan keluarga 

dan kebiasaan belajar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi 

belajar secara bersama-sama Semakin baik Lingkungan keluarga siswa dan baik 

kebiasaan belajar yang dimiliki maka semakin baik pula dampaknya dalam perolehan 

nilai prestasi belajarnya. 

  

Kebiasaan Belajar merupakan bagian dari faktor internal sedangkan, Lingkungan 

Keluarga merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi Prestasi Belajar. 

Siswa yang memiliki Kebiasaan Belajar yang Baik serta diimbangi dengan 

lingkungan keluarga yang baik, memacu siswa menjadi lebih aktif, rajin, tekun, 

giat,dan bersemangat dalam belajar sehingga Prestasi Belajar yang dicapaiakan tinggi 

pula. Berdasarkan hasil pembahasan yang dipaparkan dan penelitian-penelitian 

relevan yang sudah ada, maka semakin memperkuat penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti sekarang. Darihasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

positifdan signifikan Lingkungan Keluarga dan Kebiasaan Belajar secara bersama-

sama terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas I SMP N 2 Merangin tahun ajaran 

2016/2017. 

 

 

 



 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

peneliti menyimpulkan bahwa: 

1. Terdapat pengaruh antara lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar pada 

mata pelajaran IPS siswa kelas I di SMP Negeri 2 Merangin tahun pelajaran 

2016/2017. 

2. Terdapat pengaruh antara kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar pada 

mata pelajaran IPS siswa kelas I di SMP Negeri 2 Merangin tahun pelajaran 

2016/2017. 

3. Terdapat pengaruh secara simultan atau bersama-samaa ntara lingkungan 

keluargadan kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran 

IPS siswa kelas I di SMP Negeri 2 Merangin tahun pelajaran 2016/2017. 
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