
 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dan upaya mewujudkan cita-cita bangsa indonesia 

dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.Usaha 

untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan perlu 

mendapatkan perhatian khusus, UU pendidikan No.20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak 

dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berakal, 

mulia,sehat,berilmu,cakap,kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis dan peka terhadap tantangan jaman.Jadi pendidikan merupakan kegiatan 

yang di lakukan dengan sengaja agar anak didik memiliki sikap dan kepribadian 

yang baik. 

 Secara umum penyelenggaraan pendidikan dapat di lakukan melalui 

pendidikan informal, formal dan non-formal. Pendidikan Informal adalah pendidikan 

keluarga dan lingkungan.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur 

dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar,pendidikan menengah,pendidikan 

tinggi. Pendidikan Non-formal adalah jenis pendidikan yang tidak terlalu terikat oleh 

jenjang dan terstruktur persekolahan tetapi dapat berkesinambungan. Terdapat 
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beberapa faktor yang mempengaruhi belajar siswa, yaitu faktor intern dan ekstren. 

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, 

sedangkan faktor ekstren adalah faktor yang ada di luar individu. 

Pendidikan informal adalah proses pendidikan yang diperoleh seseorang 

melalui pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, pada umumnya tidak 

teratur dan sistematis dari seseorang lahir sampai meninggal. Seseorang akan lebih 

banyak berada di rumah tangga atau dalam keluarga di bandingkan dengan tempat 

tempat lain. Keluarga atau orang tualah yang pertama dan utama memberikan dasar 

dasar pendidikan seperti pendidikan agama, budi pekerti, sopan santun, estetika, 

kasih sayang, rasa aman, dasar mematuhi peraturan-peraturan,menanamkan 

kebiasaan dan lain sebagainya. Menurut Slameto (2010:61) bahwa orang tua yang 

kurang atau tidak memperhatikan kepentingan dan kebutuhan anaknya dalam belajar, 

atau tidak mengatur waktu belajar anaknya, tidak memperhatikan apakah anak 

belajar atau tidak, tidak mau tahu kesulitan kesulitan belajar yang di hadapi anak, hal 

tersebut dapat menjadikan anak malas dalam belajarnya, inilah yang menyebabkan 

prestasi siswa turun. 

 Perhatian orang tua terhadap anak dalam pendidikan sangat penting karena   

keluarga adalah pendidikan informal yang bertangung jawab  terhadap pendidikan 

anak misalnya, orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya atau yang lainnya 

maka anak akan kurang motivasi belajarnya dan tidak berminat belajar karena tidak 

ada mengarahkan memberi semangat untuk belajar,disini dapat kita simpulkan 

bahwa peran orangtua hanya bukan mendukung peserta didik hanya dengan biaya 

sekolah saja, seseorang siswa juga butuh perhatian dari keluarga dan butuh 



 
 

bimbingan dalam belajar dirumah dan bentuk semangat lainnya, bukan hanya dalam 

bentuk materi saja kesibukan orangtua dalam bekerja dan hal lainnya menyebabkan 

kurangnya perhatian kepada anak. Orangtua yang mempunyai tingkat pendidikan 

yang tinggi dan pengalaman yang dia lalui tentunya akan berpengaruh terhadap 

bagaimana dalam memberikan perhatian dan pola dalam mendidik anaknya. 

 Faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar siswa ialah kebiaasan belajar 

siswa, kebiasaan belajar adalah serangkaian perbuatan seseorang  secara konsisten/ 

berulang oleh siswa dalam kegiatan belajarnya. Elfiky (2008:88) mengemukakan 

bahwa ”kebiasaan terbentuk melalui enam tahapan yaitu berfikir, perekaman, 

pengulangan, penyimpanan, dan kebiasaan. Slameto (2010: 82-83) mengugkap 

“kebiasaan belajar akan mempengaruhi belajar itu sendiri, yang bertujuan untuk 

mendapatkan pengetahuan, sikap, kecakapan, keterampilan. Kebiasaan siswa pada 

umumnya adalah: menjiplak tugas, rasa malas, tidak ada keinginan dalam mengikuti 

pelajaran tertentu, hal tersebut  mempengaruhi aktifitas belajar siswa dan selanjutnya 

menyebabkan rendahnya prestasi siswa. 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu merupakan masalah 

membuat guru berusaha memperbaikinya, rendahnya prestasi belajar juga 

dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan kebiasaan siswa, orangtua lebih aktif 

untuk memperhatikan cara belajar anaknya dan kegiatan bermainya. 

Berdasarkan observasi yang peneliti laksanakan di SMA PGRI 2 Jambi 

terhadap kondisi siswa dalam menghadapi ujian di sekolah, dari hasil observasi 

tersebut  menemukan bahwa prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di 

ulangan semester dan ujian semester ganjil sebagian siswa mendapatkan hasil yang 



 
 

kurang memuaskan, masih banyak siswa yang memiliki nilai di bawah KKM yaitu 

70. Berikut ini merupakan tabel prestasi belajar siswa. 

Tabel 1.1 Prestasi belajar siswa kelas XI IPS SMA PGRI 2 Kota Jambi  

No. Kelas Jumlah Siswa 
Nilai di Bawah 

KKM 

1. XI 1 33 18 siswa 

2. XI 2 34 16 siswa 

3. XI 3 33 19 siswa 

Total 100  

Sumber: Tata usaha SMA PGRI 2 Kota Jambi 

Berdasarkan tabel di atas, prestasi belajar siswa rata-rata masih di bawah 

KKM, sejalan dengan permasalahan prestasi belajar banyak factor yang empengaruhi 

menurut Slameto (2010: 84) berpendapat bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan, 

yaitu faktor intern dan faktor ekstern.  

1) Faktor-faktor Intern  

a) Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. 

b) Kecerdasan atau Intelegensi adalah kemampuan belajar disertai kecakapan untuk 

menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya. Kecerdasan merupakan 

faktor psikologis yang paling penting dalam proses belajar siswa kebiasaan belajar 

siswa, karena itu menentukan kualitas belajar siswa. Semakin tinggi tingkat intelegensi 

seorang individu, semakin besar peluang individu tersebut meraih sukses dalam belajar 

c)  Bakat adalah kemampuan untuk belajar dan kemampuan ini baru akan terealisasi menjadi 

kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih.  

d)  Minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar 

terhadap sesuatu.  



 
 

e)  Perhatian adalah keaktifan  jiwa yang dipertinggi. 

f) Motivasi Siswa adalah dorongan yang menyebabkan terjadi suatu perbuatan atau 

tindakan tertentu. 

g) Sikap Siswa adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan 

untuk mereaksi atau merespon (respon tendency) dengan cara yang relative tetap 

terhadap obyek orang, barang, dan sebagainya,  

2) Faktor-faktor Ekstern 

a) Faktor Keluarga merupakan tempat pertama kali anak merasakan  pendidikan, 

karena di dalam keluargalah anak tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga 

secara langsung maupun tidak langsung keberadaan keluarga akan mempengaruhi 

keberhasilan belajar anak.   

b) Faktor Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama yang sangat 

penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. 

c) Lingkungan Masyarakat  sangat berpengaruh terhadap belajar siswa. Pengaruh itu 

terjadi karena keberadaannya siswa dalam masyarakat.  

Berdasakan faktor faktor yang mempengaruhi prestasi belajar baik internal 

maupun eksternal sangat banyak yang mempengaruhinya seperti kebiasaan belajar 

dan lingkungan keluarga, kebanyakan siswa kurang rajin dalam belajar kebiasaan 

siswa belajar ketika akan menghadapi ulangan saja atau bahkan tidak belajar sama 

sekali serta dalam menyelesaikan tugas (sekolah maupun rumah, individu maupun 

kelompok) yang diberikan kepada siswa, masih banyak yang mengalami 

keterlambatan dalam menyelesaikan/ mengumpulkan tugas tersebut.  



 
 

Selain itu lingkungan keluarga sagat dibutuhkan oleh anak, karena perhatian 

keluarga akan mempenaruhi prestasi belajar siswa, siswa di lingkungan keluaraga 

lebih banyak waktunya dibandingkan di lingkungan sekolah, maka dari itu selain 

kebiasaan belajar siswa, lingkugan keluarga juga mendukung prestasi belajar siswa.  

Berdasarkan data tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkat 

permasalahan ini kedalam sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Lingkungan 

Keluarga Dan Kebiasaan Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar mata 

Pelajaran Ekonomi Kelas XI IPS SMA PGRI 2 Jambi”. 

1.2 Batasan Masalah  

Agar penelitian ini dapat terarah maka membatasi permasalahan yang akan 

diteliti yaitu : 

1. Lingkungan keluarga yang dimaksud  adalah terdiri dari ayah, ibu dan anak 

dan dilihat dari cara orangtua mendidik, suasana rumah, keadaan ekonomi, 

perhatian orangtua. 

2. Kebiasaan belajar yang dimaksud  adalah  kebiasaan belajar siswa di rumah 

(lingkungan keluarga) dan kebiasaan belajar  disekolah (dalam proses belajar 

mengajar). 

3. Prestasi belajar yang dimksud adalah hasil dari nilai ujian siswa kelas XI IPS 

SMA PGRI 2 Jambi . 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalah adalah : 



 
 

1. Apakah lingkungan keluarga berpengaruh terhadap prestasi belajar Ekonomi 

kelas XI IPS SMA PGRI 2 Jambi ? 

2. Apakah kebiasaan belajar  siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar 

Ekonomi kelas XI IPS SMA PGRI 2 Jambi ? 

3. Apakah Lingkungan keluarga dan kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi 

belajar Ekonomi kelas XI IPS SMA PGRI 2 Jambi? 

 

1.4 Tujuan penelitian  

1. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar 

Ekonomi kelas XI IPS SMA PGRI 2 Jambi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi siswa 

Ekonomi kelas XI IPS SMA PGRI 2 Jambi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Lingkungan keluarga dan kebiasaan belajar 

siswa terhadap prestasi siswa Ekonomi kelas XI IPS SMA PGRI 2 Jambi. 

1.5 Manfaat penelitiaan  

Adapun manfaat yang diharapkan dari masalah diatas adalah : 

1. Secara teoritis 

Dalam temuan  ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah  kajian 

pustaka dan penelitian lebih lanjut tentang lingkungan keluarga dan kebiasaan 

belajar terhadap prestasi belajar Ekonomi kelas XI IPS SMA PGRI 2 Jambi. 

2. Secara praktis  



 
 

Bagi siswa dan  seluruh  terkait dalam proses pembelajaran dapat 

memberikan pengetahuan mengenai pentingnya lingkungan sekolah dan 

kebiasaan belajar yang di miliki siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Definisi Operasional 

1. Prestasi belajar adalah penilain hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan 

dalam bentuk simbol, angka, huruf, kalimat yang dapat 

mengetahui/mengambarkan setiap anak. Prestasi belajar yang di gunakan 

dalam penelitian ini yaitu prestasi belajar yang di peroleh dari hasil rapor 

semester genap tahun ajaran 2018/2019. 

2. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan terdapat kepala keluarga ayah, 

dan anggota keluarga, diantaranya ibu dan anak adapun menjadi indikator 

keluarga adalah cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, 

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

belakang kebudayaan. 

3. Kebiasaan belajar adalah perilaku atau cara belajar seseorang yang telah 

ternanam dalam waktu relatif lama sehingga memberi ciri dalam aktifitas 

belajar yang dilakukannya, adapun indikator kebiasaan belajara adalah 

kesadaran untuk belajar, disiplin, keterlibatan diri, pemanfaataan waktu. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


