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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat mendapat perhatian 

dari pemerintah dan banyak kalangan, pendidikan merupakan upaya untuk dapat 

membentuk generasi-generasi yang mampu bersaing dengan dunia luar serta dapat 

membawa perubahan yang lebih baik terhadap negara Indonesia, maka dari itu 

keberhasilan dalam dunia pendidikan sangatlah diperlukan. 

Pendidikan juga merupakan salah satu bentuk perwujudan kebudayaan 

manusia yang dinamis dan syarat perkembangan, hal tersebut terjadi sejalan 

dengan perubahan kebudayaan kehidupan. Perubahan dalam arti perbaikan 

pendidikan telah lama diupayakan di Indonesia, dalam setiap GBHN (garis besar 

haluan negara) selalu tercantum bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan 

salah satu prioritas pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan secara 

berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan 

perkembangan jaman yang mengarah pada persaingan dunia yang tajam. 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor, 20 tahun 2003 tentang 

sistem Pendidikan Nasional Bab I pasal 1 dinyatakan bahwa : 

“Pendidikan didefinisikan sebagai 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”. (UUD RI, 2003:4) 

 

 



2 
 

Melalui pendidikan diharapkan suatu negara akan mampu untuk 

menghadapi tantangan di masa yang akan datang dengan cara meningkatkan 

sumber daya manusia. Tinggi atau rendahnya kualitas sumber daya manusia 

dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari tinggi atau rendahnya hasil belajar 

siswa yang biasanya disajikan dalam bentuk pencapaian hasil belajar, 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Hamalik (2010:159) bahwa : 

“Hasil belajar menunjuk pada hasil belajar, sedangkan hasil belajar siswa itu 

merupakan indikator adanya dan derajat perubahan tingkah laku siswa”. 

(Hamalik, 2010:159) 

 

Dengan demikian, penulis menarik kesimpulan bahwa hasil belajar dapat 

dijadikan salah satu indikator dalam menggambarkan kualitas sumber daya 

manusia yang dihasilkan melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan 

dalam dunia pendidikan. Hasil penelitian Hamalik menyimpulkan bahwa hasil 

belajar di pengaruhi oleh lingkungan keluarga dan motivasi belajar siswa. 

Dalam proses pembelajaran hasil belajar yang baik merupakan tujuan dan 

harapan yang telah dicita-citakan oleh masing-masing sekolah, namun realitanya 

hasil belajar siswa tidak selalu baik dan tidak sesuai dengan apa yang 

didambakan. Realita di lapangan masih terdapat siswa yang belum mampu 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh masing-

masing sekolah. Salah satunya SMA Negeri 12 Kota Jambi, khususnya siswa 

kelas X IPS Tahun Ajaran 2019/2020 bahwa nilai mata pelajaran Ekonomi masih 

rendah. Hal ini dapat dilihat dari nilai hasil ujian tengah semester mata pelajaran 

ekonomi yang diraih siswa kelas X IPS SMA Negeri 12 Kota Jambi Tahun ajaran 

2019/2020 dengan KKM sebesar 67. 
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Berikut ini terlampir tabel nilai rata-rata hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran ekonomi kelas X di SMA Negeri 12 Kota yang peneliti peroleh 

langsung dari guru bidang study setiap kelasnya, disajikan pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.1 Data Hasil Ujian Tengah Semester Siswa SMA Negeri 12 Kota Jambi 

No Kelas 
Jumlah 

Siswa 
KKM > KKM < KKM 

Nilai 

Rata-rata 

1 X IPS 1 36 67 17 orang 19 orang 54,12 

2 X IPS 2 32 67 20 orang 12 orang 55,60 

3 X IPS 3 36 67 16 orang 20 orang 55,60 

4 X IPS 4 35 67 23 orang 12 orang 32,50 

Sumber: Data Hasil Belajar Siswa Dari Guru Bidang Study Sekolah  

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diperoleh gambaran bahwa nilai UTS 

siswa untuk hasil belajarnya masih rendah karena belum mencapai nilai Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) yang telah ditetapkan oleh sekolah yaitu 67. 

Penjelasan menurut sumber yang didapat yaitu guru mata pelajaran ekonomi nilai 

siswa masih sangat rendah dan perlu dilakukan remedial agar nilai siswa 

mencukupi KKM sekolah. 

Hal ini ditunjukkan data dari tabel hasil belajar siswa kelas X IPS SMAN 

12 Kota Jambi yang diperoleh dari hasil ujian tengah semester, banyak siswa 

masih berada di bawah standar KKM, yakni  kelas X IPS 1 dengan nilai rata-rata 

54,12 dan jumlah siswa 23 orang, X IPS 2 dengan nilai rata-rata 55,60 dan jumlah 

siswa 32 orang, X IPS 3 dengan nilai rata-rata 55,60 dan jumlah siswa 30 orang, 

X IPS 4 dengan nilai rata-rata 32,50 dan jumlah siswa 29 orang dan X IPS 5 

dengan nilai rata-rata 63,04 dan jumlah siswa 32 orang. 

Dari hasil yang terlampir diatas tersebut dapat terjadi karena beragam 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Joko Winarto (2011) menyebut bahwa 

dalam teori belajar sosial, tingkah laku manusia dari segi interaksi timbal balik 
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yang berkesinambungan antara faktor personal, tingkah laku, dan lingkungan 

untuk menghasilkan perilaku selanjutnya yang saling berinteraksi yaitu, Person 

(orang), Environment (lingkungan), dan Behavior (perilaku) yang akan 

mempengaruhi satu sama lain. 

Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektualdan 

peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang dan 

semangat untuk belajar. Motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa, karena siswa akan 

belajar dengan sungguh-sungguh apabila memiliki motivasi yang tinggi. 

Apabila motivasi belajar anak sudah tidak ada, tentu akan berpengaruh 

pada hasil belajar anak. Hal ini sesuai menurut pendapat Hamalik (2012) yang 

menyatakan motivasi belajar penting bagi siswa karena fungsinya mendorong, 

menggerakkan dan mengarahkan kegiatan belajar. Kuat lemahnya motivasi belajar 

seseorang turut mempengaruhi keberhasilannya. Karena itu motivasi belajar perlu 

diusahakan terutama yang berasal dari dalam dirinya dengan cara senantiasa 

memikirkan masa depan yang penuh tantangan dan harus dihadapi untuk 

mencapai cita-cita. Senantiasa memang tekad bulat dan optimis bahwa cita-cita 

dapat tercapai dengan belajar. 

Selain motivasi belajar pendidikan informal atau pendidikan dalam 

lingkungan keluarga termasuk ke dalam salah satu tahap yang harus dilalui oleh 

seorang anak dalam rangka proses perkembangan diri untuk menjadi manusia 

dewasa. Lingkungan keluarga merupakan pendidikan awal dan utama bagi seluruh 

pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi individu yang lebih baik 

lagi. Keluarga merupakan suatu tempat di mana anak dalam hal ini melakukan 
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sosialisasi untuk pertama kalinya. Lingkungan keluarga adalah lingkungan 

pertama dan paling utama dalam membentuk kepribadian dan kemampuan anak. 

Pendidikan anak di lingkungan dapat menjadikan lingkungan keluarga 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan anak, cara orang tua 

mendidik anak, hubungan antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan 

ekonomi keluarga, perhatian orang tua dan latar belakang kebudayaan juga akan 

memiliki pengaruh terhadap berkembangnya hasil belajar, untuk meningkatkan 

hasil belajar dibutuhkan kerjasama yang baik antara orang tua siswa dan pihak 

sekolah. Namun fakta yang ada saat ini adalah orang tua siswa justru lebih 

cenderung menyerahkan semua proses pembelajaran siswa sepenuhnya kepada 

pihak sekolah, orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga berakibat 

pada kurangnya perhatian yang diperoleh siswa dari orang tuanya bahkan orang 

tua cenderung acuh terhadap kegiatan belajar anaknya. 

Arianto (2015:15) menyatakan bahwa lingkungan keluarga terutama orang 

tua memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan intelektual seorang 

anak. Sebaliknya, anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang 

otoriter memungkinkan keingintahuan dan kreativitas anak terhambat oleh 

tekanan orang tua dan akan berdampak langsung terhadap hasil belajar yang 

diperoleh anak akan cenderung rendah. 

Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor yang akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa, lingkungan keluarga yang mendukung seluruh 

aktivitas belajar siswa akan memberikan dampak yang baik terhadap hasil belajar 

yang diperoleh, sebaliknya lingkungan keluarga yang kurang mendukung akan 

menyebabkan siswa kurang berhasil dalam belajar.  
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Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis 

merasa sangat perlu untuk mencoba meneliti memecahkan permasalahan tersebut. 

Hal ini yang penulis ingin telusuri dan untuk itu disinilah pentingnya masalah ini 

di angkat menjadi judul. Dalam karya ini penulis tertarik untuk mengangkat judul: 

“Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil 

Belajar Pada Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas X SMANegeri 12 Kota 

Jambi”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, 

maka beberapa masalah pokok yang muncul dapat diidentifikasi yaitu sebagai 

berikut: 

a. Masih kurang kondusifnya lingkungan keluarga yang dirasakan oleh siswa 

sehingga dorongan siswa untuk berprestasi rendah.  

b. Masih rendahnya motivasi belajar siswa di SMANegeri 12 Kota Jambi. 

c. Hasil belajar siswa masih di bawah KKM sehingga dapat dikatakan hasil 

belajar siswa masih rendah. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah yang 

dapat diambil dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah terdapat pengaruh lingkungan keluargaterhadap hasil belajar ekonomi 

siswa kelas X SMANegeri 12 Kota Jambi  

b. Apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap hasil belajar ekonomi siswa 

kelas X SMANegeri 12 Kota Jambi  
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c. Apakah terdapat pengaruh lingkungan keluargadan motivasi terhadap hasil 

belajar ekonomi siswa kelas X SMANegeri 12 Kota Jambi 

1.4 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terpusat dan terarah, maka penulis membatasi masalah 

yang akan dibahas yaitu sebagai berikut : 

a. Lingkungan keluargadibatasi pada perkembangan dan tingkah laku anak dan 

motivasi belajar dibatasi pada perubahan dalam diri siswa hingga mencapai 

tujuan dalam hal ini terkait hasil penyebaran angket pada siswa kelas X IPS 

SMANegeri 12 Kota Jambi pada semester tahun ajaran 2019/2020. 

b. Hasil belajar yang diteliti yaitu nilai Ujian Tengah Semester (UTS) siswa 

kelas X IPS SMANegeri 12 Kota Jambi tahun ajaran 2019/2020. 

c. Penelitian ini membatasi hanya pada mata pelajaran ekonomi kelas X IPS 

SMANegeri 12 Kota Jambi dalam pokok bahasan yang dipelajari selama satu 

semester tahun ajaran 2019/2020. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga terhadap hasil belajar 

ekonomi siswa kelas X SMANegeri 12 Kota Jambi. 

b. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap hasil belajar ekonomi siswa 

kelas X SMANegeri 12 Kota Jambi. 

c. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga dan motivasi belajar 

terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X SMANegeri 12 Kota Jambi. 

1.6 Manfaat Penelitian 
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Dari hasil pengembangan penelitian ini maka manfaat yang diharapkan 

bagi peneliti, peserta didik dan guru yaitu : 

1. Manfaat Teoretis  

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan bahan 

pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 

b. Memberikan bukti empiris kebenaran teori pendapat para ahli tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, yang pada penelitian 

ini dikaitkan dengan lingkungan keluargadan motivasi belajar. 

c. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi ilmu manajemen 

tenaga pendidik dan kependidikan terutama dalam rangka meningkatkan 

motivasi belajar dan hasil belajar siswa.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru, penelitian ini sebagai bahan pertimbangan yang strategis dalam 

upaya meningkatkan motivasi belajar melalui lingkungan keluargaagar hasil 

belajar siswa lebih baik. 

b. Bagi Siswa, memberikan gambaran, masukan dan motivasi bagi siswa untuk 

meningkatkan hasil belajar. 

c. Bagi Sekolah, penelitian ini di harapkan dapat menjadi informasi mengenai 

penyediaan fasilitas belajar yang diperlukan oleh siswa. 

1.7 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah penjelasan definisi dari setiap variabel yang 

telah dipilih oleh peneliti. Definisi beberapa variabel tersebut adalah: 

 

a. Pengertian lingkungan keluarga 
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Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang bertanggung jawab atas 

setiap kelakuan, pembentukan kepribadian, kasih sayang, perhatian, 

bimbingan, kesehatan dan suasana rumah. 

Dalam hal ini indikator yang akan dijadikan tolak ukur untuk melihat 

lingkungan keluarga yaitu, cara orang tua mendidik, relasi antar anggota 

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

latar belakang kebudayaan. 

b. Pengertian motivasi belajar  

Motivasi belajar adalah dorongan yang menyebabkan terjadinya sesuatu 

perbuatan atau tindakan belajar. Komponen utama dari motivasi belajar yaitu 

kebutuhan, dorongan dan tujuan. 

Dalam hal ini indikator yang akan dijadikan tolak ukur untuk melihat 

motivasi belajar siswa yaitu, siswa tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi 

kesulitan, lebih senang bekerja mandiri, percaya diri, senang mencari serta 

memecahkan masalah soal-soal yang di berikan guru dan berani 

mempertahankan pendapatnya. 

c. Pengertian hasil belajar  

Hasil belajar suatu prestasi yang diraih oleh seorang siswa pada masa 

pembelajaran berupa perubahan kualitas dari siswa secara pengetahuan umum 

maupun terbentuknya tingkah laku yang lebih baik. Dalam hal ini indikator 

yang akan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan siswa dalam memperoleh 

hasil belajaradalah dari nilai ujian tengah semester (UTS). 


