
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 

1 dijelaskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

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

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Menurut Slameto dalam Isnawati dan Setyorini (2012: 28), faktor-faktor 

yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya. Beberapa jenis digolongkan menjadi 

dua golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor 

yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, faktor ekstern adalah faktor yang 

berasal dari luar individu. Faktor internal dibagi menjadi beberapa faktor yakni, 

faktor jasmaniah, faktor psikologis dan motivasi. faktor eksternal meliputi faktor 

lingkungan belajar, faktor masyarakat, faktor sekolah dan serta pergaulan siswa itu 

sendiri. 

Motivasi diperlukan dalam proses belajar mengajar kerena merupakan salah 

satu faktor penentu keberhasilan seseorang dalam belajar. Dalam belajar, hal 

mendasar yang dibutuhkan adalah keinginan atau kemauan seseorang dalam 

belajar. Seseorang akan berhasil dalam belajar jika ada keinginan yang kuat untuk 

belajar di dalam dirinya. Siswa yang memiliki keinginan yang kuat dalam belajar 

akan bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang diinginkannya sehingga akan 

lebih mudah tercapainya tujuan pembelajaran. 



Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada kelas XI IPS SMA Negeri 

6 Kota Jambi, menunjukkan bahwa motivasi belajar sejarah siswa masih tergolong 

rendah. Hal ini dapat diketahui dari ketekunan siswa dalam belajar sejarah masih 

rendah karena siswa tidak mencari  sumber bacaan buku sejarah lain di luar buku 

paket yang disediakan oleh sekolah dan siswa juga tidak memeriksa kelengkapan 

tugas mereka. Ketika menghadapi kesulitan dalam belajar sejarah keuletan siswa 

untuk menghadapi kesulitan tersebut masih terlihat kurang karena siswa masih 

malu untuk bertanya pada gurunya ketika siswa tersebut tidak memahami materi 

yang diajarkan, ketika guru meninggalkan kelas siswa tidak memanfaatkan waktu 

tersebut untuk terus belajar dan siswa tidak memperbaiki tugasnya hingga benar 

ketika mendapati tugasnya masih banyak kekurangan.  Ketika belajar sejarah siswa 

kurang menunjukkan minatnya terhadap berbagai masalah. Kemandirian siswa 

dalam belajar sejarah masih terlihat kurang, karena ketika siswa diberikan tugas ia 

tidak secara sukarela untuk mengerjakannya tetapi harus dengan paksaan untuk 

mengerjakan tugas yang diberikan, siswa juga tidak memanfaatkan perpustakaan 

sebagai sumber belajar. Siswa masih kurang kreatif dalam menyelesaikan tugas 

yang diberikan oleh guru sejarah. Masih banyak siswa yang tidak berani 

mengeluarkan pendapat ketika belajar sejarah dan ketika mengemukakan pendapat 

masih tidak berdasarkan alasan yang kuat. Ketika mengemukakan pendapat siswa 

masih mudah goyah pada pendapatnya tersebut dan tidak teguh dalam pendirian. 

Sedangkan, menurut Mulyasa dalam Lutviana dan Suryani (2015: 51) 

menyatakan bahwa motivasi merupakan salah satu faktor yang turut menentukan 

keefektifan dan keberhasilan pembelajaran, karena peserta didik akan belajar 

dengan sungguh-sungguh apabila memiliki motivasi yang tinggi. Istilah motivasi 



memiliki makna daya dorong, keinginan, dan kemauan. Motivasi merupakan proses 

internal yang mengaktifkan, menuntun, dan mempertahankan perilaku dari waktu 

kewaktu. Ada banyak intensitas, tujuan, dan arah motivasi yang berbeda-beda. 

Motivasi untuk belajar sangat berperan penting bagi siswa.  

Motivasi belajar yang tinggi dalam diri siswa dapat menumbuhkan perasaan 

senang pada siswa saat belajar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sardiman 

dalam Febryany dan Yusri (2013:9) peranan motivasi yang khas adalah dalam hal 

penumbuhan “gairah”, merasa senang dan semangat dalam belajar. Seseorang yang 

memiliki motivasi yang kuat akan mempunyai energi untuk belajar. Hal ini 

menunjukkan bahwa anak yang memiliki motivasi belajar akan meluangkan banyak 

waktu untuk belajar dari pada mereka yang kurang memiliki motivasi bahkan tidak 

memiliki motivasi belajar sama sekali. Anak akan terdorong untuk aktivitas atas 

kemauannya sendiri, meyelesaikan tugas tepat waktu, mencari sumber-sumber 

belajar dan memanfaatkan waktu mereka untuk belajar secara mandiri jika anak 

tersebut memiliki motivasi belajar yang tinggi. Motivasi yang tinggi dapat 

diperoleh dari lingkungan belajar seorang siswa dan lingkungan belajar yang sangat 

dekat dengan siswa dan banyak memberikan pengaruh adalah lingkungan keluarga. 

Lingkungan belajar yang paling utama adalah lingkungan keluarga, karena 

pada dasarnya pendidikan berlangsung di lingkungan keluarga. Menurut Suryabrata 

dalam Febryani dan Yusri (2013:9) motivasi belajar anak dipengaruhi oleh materi 

pelajaran, teman sebaya, lingkungan, khususnya lingkungan keluarga. Keluarga 

merupakan lingkungan pendidikan yang pertama kali dikenal anak sebelum 

sekolah. 



Adanya ikatan emosional yang kuat antara orang tua dan anak akan lebih 

mudah memberi pengaruh tentang berbagai hal pada anak termasuk motivasi dalam 

belajar. Orang tua memiliki peran penting yang dapat memberikan motivasi yang 

baik pada anak-anaknya sehingga timbullah dalam diri anak itu dorongan dan hasrat 

untuk belajar lebih baik. Peran dan tugas orang tua salah satunya dapat dilihat dari 

cara orang tua dalam mendidik anaknya, kebiasaan-kebiasaan baik yang 

ditanamkan oleh orang tua di rumah agar mendorong semangat anak dalam belajar. 

relasi antar anggota keluarga sangat penting dalam penumbuhan motivasi belajar 

seorang siswa ketika antara orang tua dan anak memiliki hubungan yang harmonis 

maka dorongan berupa motivasi yang diberikan oleh orang tua akan mudah diterima 

oleh anak. Suasana rumah juga memiliki faktor untuk memberikan motivasi belajar 

pada seorang anak, agar rumah menjadi tempat belajar yang baik maka perlu 

diciptakan suasana rumah yang tenang, tentram dan rapi sehingga dapat  

menimbulkan rasa nyaman yang memungkinkan untuk anak lebih suka tinggal di 

rumah untuk belajar. keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar 

anak, anak yang belajar harus terpenuhi kebutuhannya seperti, makanan, 

perlindungan dan fasilitas anak tersebut dalam belajar dengan kondisi yang 

demikian dapat memotivasi anak untuk maju. 

Orang tua Memiliki tanggung jawab dalam kesuksesan anak di sekolah. 

Nilai yang baik diperoleh anak di sekolah tidak terlepas dari peran orang tua yang 

mengawasi belajar anak dirumah, peran orang tua dalam proses belajar dirumah 

dilakukan karena waktu belajar di sekolah yang sangat terbatas. Jadi diperlukan 

bantuan orang tua untuk membantu dan mengawasi proses belajar anak dirumah. 



Setelah lingkungan keluarga, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar 

siswa adalah lingkungan sosial siswa itu sendiri dalam hal ini adalah pergaulan 

siswa tersebut dengan teman sebayanya. Menurut Syah (2014:135) lingkungan 

sosial sekolah seperti guru, para tenaga kependidikan (kepala sekolah dan wakil-

wakilnya) dan teman-teman sekelas juga teman sepermainan siswa di lingkungan 

rumah dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa. Pergaulan teman 

sebaya menurut Santrock (2007: 55) adalah anak-anak atau remaja yang memiliki 

usia atau tingkat kematangan yang kurang lebih sama. 

Menurut Kinderman dkk (1996) dalam Santrock (2007:534) menyatakan 

studi yang terbaru memandang kelompok teman sebaya punya peran positif dan 

negatif, tergantung pada orientasi motivasionalnya. Jika kelompok teman sebaya 

punya standar prestasi yang tinggi, maka kelompok itu akan membantu prestasi 

akademik murid. Tetapi jika  murid berprestasi rendah bergabung dengan kelompok 

teman sebaya yang juga beprestasi rendah, prestasi akademik murid bisa bertambah 

buruk.  

Indikator pertama untuk mengetahui kualitas pergaulan adalah dengan 

mengetahui dengan siapa saja siswa bergaul. Teman yang terlibat dalam pergaulan 

dengan siswa haruslah orang yang memiliki karakter, perilaku, dan kebiasaan 

belajar yang baik. Karakter, perilaku, dan kebiasaan yang mampu menumbuhkan 

motivasi belajar siswa adalah teman yang saling menolong, senang bekerja sama, 

teman yang memiliki kejujuran, senang membantu jika kawan memerlukan 

pertolongan saat berkesulitan belajar, sabar dalam memahami materi, berani 

bertanya, memiliki cara tertentu dalam memahami pelajaran, senang membagi 

pegetahuannya, dan lain sebagainya. Jika memiliki teman yang demikian, siswa 



secara langsung maupun tidak langsung akan mengidentifikasi dirinya untuk sama 

dengannya, mengingat dalam pergaulan terjadi imitasi atas dasar emosional untuk 

meningkatkan kebersamaan. Denga demikian motivasi belajar siswa akan mudah 

tercapai. 

Indikator selanjutnya adalah dengan melihat aktivitas yang biasa dilakukan 

anak dengan teman sebayanya. Aktivitas dapat dikatakan positif jika mampu 

membawa manfaat bagi perkembangan mereka. Sebagai contoh, sekumpulan siswa 

senang melakukan kegiatan belajar kelompok. Mereka tidak membeda bedakan 

antara satu anak dengan anak lain, semua boleh bergabung. Mereka berkumpul di 

rumah salah satu anak beberapa kali dalam seminggu untuk mengerjakan tugas atau 

membahas materi pelajaran yang dianggap sulit secara bersama-sama. Seorang atau 

beberapa siswa yang dianggap pintar bertugas mengajari maupun mengoreksi 

kesalahan temannya yang lain. Pergaulan yang memiliki kegiatan positif dapat 

meningkatkan motivasi belajar seorang siswa.  

Indikator terakhir yaitu dengan mengetahui intensitas terjadinya pergaulan. 

Semakin sering mereka berkumpul dan semakin lama waktu pergaulan tersebut, 

hubungan yang terjalin akan menjadi lebih erat. Akrab antara satu teman dengan 

teman lain tentu mudah dijumpai saat pergaulan berlangsung. Pengaruh yang 

diberikan antara satu anggota dengan anggota yang lain dalam kelompok teman 

sebaya tersebut akan lebih kuat. Itulah indikator untuk melihat kualitas pergaulan 

siswa. Jika teman yang terlibat memiliki perilaku yang baik, kegiatan yang 

dilakukan juga membawa manfaat, serta intensitas pergaulan cukup tinggi, 

pergaulan dapat dikatakan berkualitas baik dan mampu mendorong motivasi belajar 

siswa. 



Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Pergaulan 

Teman Sebaya Terhadap Motivasi Belajar Sejarah Pada Siswa Kelas XI IPS 

SMA Negeri 6 Kota Jambi”. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Kurang tekunnya siswa dalam belajar sejarah. 

2. Siswa masih tidak ulet dalam menghadapi masalah belajar. 

3. Siswa tidak menunjukkan minatnya terhadap berbagai masalah terutama 

dalam belajar sejarah. 

4. Siswa tidak bekerja secara mandiri. 

5. Dalam menyelesaikan tugas siswa tidak melakukannya secara kreatif. 

6. Siswa masih kurang dalam mengeluarkan pendapat maupun 

mempertahankan pendapatnya. 

7. Siswa masih goyah dan tidak teguh pendiriannya dalam mengemukakan 

pendapat. 

1.3 Batasan Masalah  

Dalam hal ini pembatasan masalah sangatlah penting agar masalah utama dan 

yang diteliti bisa tercapai dan tidak dikaburkan dengan masalah lain yang muncul. 

Adapun masalah dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut: 

1. Lingkungan keluarga yang dimaksud terbatas pada keluarga inti yang terdiri 

atas ayah, ibu dan anak 



2. Pergaulan teman sebaya pada penelitian ini dibatasi pada pergaulan di 

lingkungan sekolah. 

3. Penelitian ini terbatas pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 6 Kota Jambi. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini 

dikemukakan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan lingkungan keluarga terhadap 

motivasi belajar sejarah pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 6 Kota 

Jambi? 

2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan pergaulan teman sebaya terhadap 

motivasi belajar sejarah pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 6 Kota 

Jambi? 

3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan lingkungan keluarga dan 

pergaulan teman sebaya terhadap motivasi belajar sejarah pada siswa kelas 

XI IPS SMA Negeri 6 Kota Jambi? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penentuan tujuan merupakan hal yang sangat penting karena dengan tujuan 

yang tepat menjadikan tolak ukur keberhasilan dalam penelitian. Adapun tujuan 

yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui  pengaruh lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar 

sejarah pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 6 Kota Jambi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pergaulan teman sebaya terhadap motivasi 

belajar sejarah pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 6 Kota Jambi 



3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga dan pergaulan teman 

sebaya terhadap motivasi belajar sejarah pada siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 6 Kota Jambi. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk memperoleh 

gambaran mengenai pengaruh lingkungan keluarga dan pergaulan teman 

sebaya terhadap motivasi belajar. 

b. Sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi yang ingin melakukan 

penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai masukan bagi siswa, untuk dapat lebih selektif dalam hal 

pergaulan sehingga siswa tidak mengikuti hal-hal yang bersifat negatif 

dan mengganggu aktifitas belajarnya. 

b. Untuk menumbuhkan kesadaran bagi orangtua, dalam memperhatikan 

fasilitas belajar anak, perhatian terhadap pendidikan anak, dan motivasi 

yang diberikan kepada anak di lingkungan keluarga. 

c. Sebagai masukan bagi para guru, dan masyarakat tentang pengaruh 

lingkungan keluarga dan pergaulan teman sebaya terhadap motivasi 

belajar siswa. 

d. Bagi peneliti sendiri, sebagai ajang latihan, pengembangan ilmu 

pengetahuan dan menambah wawasan untuk mendalami sebagai 

pendidik dan pengajar.  



1.7 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel 

yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam 

mengoperasionalkannya di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam 

menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan 

beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara 

lain: 

1. Motivasi belajar  

Motivasi belajar adalah suatu dorongan yang berasal di dalam diri siswa 

yang meliputi tekun dalam mengerjakan tugas, ulet menghadapi kesulitan 

(tidak mudah putus asa), menunjukkan minat terhadap masalah belajar, 

lebih senang bekerja mandiri, bosan terhadap kegiatan yang kurang kreatif, 

dapat mempertahankan pendapat dan tidak melepaskan hal yang diyakini. 

sehingga terjadinya tindakan dalam bentuk kegiatan belajar dan tujuan 

belajar sejarah dapat tercapai dengan baik.  

2. Lingkungan keluarga 

Lingkungan keluarga adalah segala bentuk cara orang tua mendidik, relasi 

antar anggota keluarga, suasana rumah dan keadaan ekonomi keluarga oleh 

orang tua terhadap anak dalam rangka memberikan pendidikan terhadap 

anak tersebut yang menjadi tanggung jawabnya. 

3. Pergaulan teman sebaya 

Pergaulan teman sebaya adalah bertemunya seorang siswa dengan seorang 

atau beberapa temannya yang memiliki tingkat usia yang hampir sama dapat 

dilihat dari pihak yang terlibat pergaulan, kegiatan yang dilakukan dan 



intesnsitas pergaulan baik saat berada di sekolah maupun di luar sekolah. 

sehingga memberikan pengaruh, baik pengaruh positif maupun pengaruh 

negatif. 

1.8 Definisi Operasional  

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu: 

1. Motivasi Belajar menggunakan indikator sebagai berikut: (1) tekun 

menghadapi tugas, (2) ulet menghadapi kesulitan (tidak mudah putus asa), 

(3) menunjukkan minar terhadap bermacam-macam masalah, (4) lebih 

senang bekerja mandiri, (5) bosan terhadap kegiatan yang kurang kreatif  (6) 

dapat mempertahankan pendapatnya, (7) tidak mudah melepaskan hal yang 

diyakini. Untuk mengukur variabel motivasi belajar sejarah digunakan 

angket tertutup.  

2. Lingkungan keluarga menggunakan indikator sebagai berikut: (1) cara 

orang tua mendidik, (2) relasi antar anggota keluarga (3) suasana rumah (4) 

keadaan ekonomi keluarga. Untuk mengukur variabel lingkungan keluarga 

digunakan angket tertutup. 

3. Pergaulan teman sebaya menggunakan indikator sebagai berikut (1) 

mengetahui dengan siapa siswa ini bergaul, (2) melihat aktivitas yang biasa 

dilakukan anak dengan teman sebayany, (3) intensitas terjadinya pergaulan. 

Untuk mengukur variabel pergaulan teman sebaya digunakan angket 

tertutup. 

 

 

 


