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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbincangan seputar rendahnya mutu pendidikan di Indonesia 

bukanlah merupakan hal baru bagi sebagian masyarakat Indonesia. Data dari 

survei yang dilakukan oleh the Asian-South Pacific Bureau of Adult Education 

and the Global Campaign for Education, menunjukkan bahwa Indonesia 

hanya mampu menduduki rangking 10 dari 14 negara di kawasan Asia Pasifik. 

Jika dikalkulasi Indonesia hanya mencapai 42 dari 100 skor maksimal (Yaumi, 

2005). 

Fakta di atas juga dikuatkan oleh survei Political and Economic Risk 

Consultant (PERC), kualitaspendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 

negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan 

The World Economic Forum Swedia, Indonesia memiliki daya saing yang 

rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37dari 57 negara yang disurvei di 

dunia. Dan masih menurut survai dari lembaga yang sama Indonesia hanya 

berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara 

di dunia (Syahri, 2010). 

Data pendidikan di atas dapat dikatakan bahwa mutu pendidikan di 

Indonesia masih rendah. Disamping data mengenai mutu pendidikan, data dan 

juga fakta yang tidak kalah penting adalah mengenai prestasi belajar siswa 

yang masih rendah. Said (2008) menemukan prestasi belajar siswa di 

Indonesia tahun ajaran 2007-2008 belum memuaskan, karena secara total daya 
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serap siswa baru mencapai 60,93%, atau siswa yang mendapat nilai kurang 

dari 65 mencapai 39,07%. Sedangkan, menurut Hasbullah (2005: 85) bahwa 

keberhasilan pembelajaran akan dicapai jika daya serap siswa sekurang-

kurangnya mencapai 75% dari pelajaran pada kurikulum yang ada. 

Data dan fakta di atas nampaknya juga masih relevan dengan 

kenyataan yang terjadi di SMK Negeri 5 Surakarta yang dalam beberapa tahun 

belakang mengalami penurunan prestasi belajar. Penurunan prestasi belajar 

dapat dilihat dari data kelompok mata pelajaran ujian tingkat sekolah. 

Tabel 1.1 Prestasi Belajar 

No Mata Pelajaran KKM Nilai Tertinggi Nilai Terendah 

1 Normatif 7,5 8 5 

2 Aplikatif 8 9 6 

3 Keahlian 8 9 6 

Sumber: Dokumentasi SMK Negeri 5 Surakarta 

 

Data lain yang masih relevan dengan rendahnya prestasi belajar siswa 

SMK Negeri 5 Surakarta adalah perolehan nilai ujian nasional yang masih 

tergolong cukup untuk syarat kelulusan. 

Tabel 1.2 Rata-rata  Nilai UN Siswa Kelas XII tahun 2008 s.d. 2010 

 

No Mata Pelajaran Ujian Nasional 
Nilai Rata-rata 

2009 2010 2011 

1 Matematika  67,31 69,50 69,61 

2 Bahasa Indonesia 70,63 70,30 70,00 

3 Bahasa Inggris 65,39 66,69 67,00 

4 Kompetensi Keahlian: 

(Teori Kejuruan dan Praktik Kejuruan) 

7,00 7,08 7,09 

Sumber: Dokumentasi SMK Negeri 5 Surakarta 2011 

 

Melihat sajian data rata-rata perolehan hasil Ujian Nasional yang 

disajikan dalam tabel 2.1 di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rata-

rata prestasi belajar siswa masih cukup. Hal ini menunjukkan prestasi belajar 
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siswa belum sesuai harapan seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang 

Berdasarkan wawancara penulis dengan guru diketahui bahwa prestasi belajar 

siswa selama 3 tahun belakangan menurun. Penurunan tersebut menurut guru 

SMK Negeri 5 Surakarta disebabkan oleh banyak hal. Guru tersebut 

mengidentifikasi bahwa faktor keluarga sangat mendominasi, karena sebagian 

besar orang tua siswa adalah pekerja pabrik, yang pada akhirnya siswa kurang 

mendapatkan perhatian cukup atau kurang kontrol dari orang tua. 

Informasi serupa penulis dapatkan dari salah seorang siswa kelas XI 

yang menyebutkan bahwa pekerjaan orang tua mereka sebagai pekerja di 

pabrik sangat mempengaruhi prestasi mereka. Hal ini menurut siswa tersebut 

karena orang tua mereka jarang berinteraksi sehingga tidak terjalin 

komunikasi antara orang tua dengan anaknya. 

Melihat fakta yang terjadi di SMK Negeri 5 Surakarta di atas bahwa 

dapat digambarkan terjadi penurunan prestasi belajar. Penurunan prestasi 

belajar salah satunya diindikasikan oleh rendahnya perhatian orang tua 

terhadap kehidupan belajar anak-anak mereka karena kesibukannya dalam 

bekerja. Namun, penurunan prestasi belajar siswa tidak hanya dipengaruhi 

oleh faktor tunggal saja. 

Sebagaimana yang dikemukakan Sudjana (2006) bahwa prestasi 

belajar siswa di sekolah 30% dipengaruhi oleh lingkungan dan 70% 

dipengaruhi oleh kemampuan siswa. Faktor lingkungan diantaranya adalah 

lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini terutama dapat dilihat dari 

interaksi sosial antar anggota keluarga tersebut. 



 4 

Arti penting keluarga dalam pendidikan anak adalah dalam keluarga 

anak-anak mulai menerima pendidikan yang pertama dan paling utama. 

Pendidikan yang diterima oleh anak mulai dari pendidikan agama, cara 

bergaul, dan hubungan interaksi dengan lingkungan. Keluarga merupakan 

lingkungan sosial yang pertama bagi anak. Dalam lingkungan keluargalah 

anak mulai mengadakan persepsi, baik mengenai hal-hal yang ada di luar 

dirinya, maupun mengenai dirinya sendiri. 

Hubungan yang terjadi di dalam keluarga biasanya dilakukan melalui 

suatu kontak sosial dan komunikasi. Kedua hal ini merupakan syarat 

terjadinya suatu interaksi sosial. Dengan kata lain, interaksi yang 

sesungguhnya dapat diperoleh melalui kontak sosial dan komunikasi. Menurut 

Rakhmad (2010), “komunikasi berarti memiliki tafsiran terhadap perilaku 

orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerik badaniah, atau sikap dan 

perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut.” 

Terjadinya interaksi dan komunikasi dalam keluarga akan saling 

mempengaruhi satu dengan yang lain dan saling memberikan stimulus dan 

respons. Dengan interaksi antara anak dengan orang tua, akan membentuk 

gambaran-gambaran tertentu pada masing-masing pihak sebagai hasil dari 

komunikasi. Anak akan mempunyai gambaran tertentu mengenai orang 

tuanya. Dengan adanya gambaran-gambaran tertentu tersebut sebagai hasil 

persepsinya melalui komunikasi, maka akan terbentuk juga sikap-sikap 

tertentu dari masing-masing pihak. Bagi orang tua anak sebagai objek sikap, 

sebaliknya bagi anak orang tua sebagai objek sikap. Pada anak akan terbentuk 
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sikap tertentu terhadap orang tuanya, sebaliknya pada orang tua akan 

terbentuk sikap tertentu terhadap anaknya 

Sebagaimana yang dikemukakan Soekanto (2007) proses pembentukan 

sikap siswa dalam lingkungan keluarga, dapat kita jumpai berbagai macam 

bentuk interaksi sosial dalam keluarga. Secara umum, interaksi sosial dalam 

keluarga terjadi antara ayah dan ibu, orang tua (ayah-ibu) dengan anak dan 

interaksi  antar anak dapat berpengaruh pada pola belajar siswa. 

Dalam lingkungan keluarga, baik secara disadari atau tidak, orang tua 

dapat menanamkan sikap tertentu kepada anak melalui proses pembiasaan. 

Seorang anak yang setiap kali menerima perlakuan tidak mengenakkan dari 

orang tua, misalnya perilaku mengejek atau perilaku yang menyinggung 

perasaan anak, maka lama kelamaan akan timbul rasa benci dari anak tersebut. 

Secara perlahan-lahan anak akan mengalihkan sikap negatif itu bukan hanya 

kepada orang tua saja, akan tetapi juga akan berdampak pada motivasi belajar 

anak menjadi rendah, sehingga untuk mengembalikannya pada sikap yang 

positif bukanlah pekerjaan mudah (Mar’at, 2008). 

Interaksi  sosial dalam keluarga yang baik akan menciptakan hubungan 

harmonis, saling pengertian, penuh kasih sayang dan hubungan antar anggota 

keluarga akan berlangsung sangat intim. Bentuk-bentuk interaksi  sosial dalam 

keluarga yang baik dalam keluarga dapat dilihat dengan adanya suatu 

kerjasama saling menghormati diantara anggota keluarga. Kerjasama semakin 

tercipta tatkala ditemukan suatu permasalahan anak dalam mengalami 

kesulitan belajar. Orang tua dan anggota keluarga yang lain akan dengan 
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senang hati membantu anak dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. 

Interaksi sosial dalam keluarga yang baik juga dapat menciptakan sikap saling 

menghargai dan terciptanya suasana yang nyaman dalam belajar serta akan 

mendorong pembentukan sikap anak untuk berprestasi di lingkungan sekolah. 

Menurut Gerungan (2006) interaksi sosial dalam keluarga yang 

berlangsung tidak baik ditandai dengan hubungan antar anggota keluarga 

diliputi rasa kebencian, sikap orang tua yang acuh tak acuh terhadap belajar 

anaknya, sehingga orang tua sama sekali tidak memperhatikan kepentingan 

dan kebutuhan anaknya dalam belajar. Orang tua tidak menyediakan atau 

melengkapi sarana belajar, tidak memperhatikan apakah anaknya belajar atau 

tidak serta tidak mau tahu tentang kemajuan belajar anak atau pun kesulitan-

kesulitan yang dialami anak dalam belajar. 

Menurut Walgito (2008) interaksi sosial keluarga misalnya sikap orang 

tua yang terlalu keras atau otoriter terhadap anak dapat mengakibatkan 

hubungan anak dan orang tua menjadi jauh sehingga berdampak pada 

terhambatnya proses belajar anak yang diliputi oleh perasaan takut secara 

terus menerus. Hal semacam ini akan menghambat kemajuan anak karena 

kurangnya kesempatan anak bertatap muka, berkomunikasi dan memperoleh 

kasih sayang orang tua sehingga sering menimbulkan suasana rumah tangga 

yang selalu gaduh, tegang, sering ribut, timbulnya pertengkaran dan 

sebagainya, sehingga pembentukan sikap anak akan menjadi anak yang suka 

menyendiri, tidak suka bergaul dan motivasi belajar yang dimilikipun rendah. 

Selain faktor interaksi sosial keluarga, berdasarkan pada teori psikologi 

pendidikan, bahwa faktor yang mampu meningkatkan prestasi belajar adalah 
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motivasi. Motivasi sebagai salah satu faktor internal psikologis sangat 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa dikarenakan siswa yang 

termotivasi belajar akan mencurahkan daya dan kemampuannya untuk belajar 

lebih giat lagi, sehingga siswa akan bersemangat dalam mengikuti pelajaran. 

Dengan adanya motivasi yang tinggi dalam mengikuti pelajaran yang 

diimbangi dengan adanya kemauan untuk belajar lebih giat jelas akan mening- 

katkan prestasi belajar siswa tersebut. 

Menurut Ahmadi (2006) motivasi dapat menentukan baik tidaknya 

dalam mencapai tujuan sehingga semakin besar motivasinya akan semakin 

besar kesuksesan belajarnya. Seseorang yang besar motivasinya akan giat 

berusaha, tampak gigih tidak mau menyerah, giat membaca buku-buku untuk 

meningkatkan prestasinya untuk memecahkan masalahnya. Sebaliknya mereka 

yamg motivasinya lemah, tampak acuh tak acuh, mudah putus asa, perhatianya 

tidak tertuju pelajaran, suka mengganggu kelas, sering meninggalkan 

pelajaran akibatnya prestasi siswa akan menurun. Bila hal ini tidak 

diperhatikan, tidak dibantu, maka siswa akan gagal dalam belajar. 

Selain faktor lingkungan keluarga, yang dispesifikasikan menjadi 

interaksi sosial antarkeluarga dan motivasi bahwa faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar adalah kemampuan siswa. Sebagaimana yang dikemukakan 

Sudjana (2006) mempengaruhi 70% prestasi belajar. Faktor kemampuan siswa 

diantaranya adalah kemampuan dalam belajar mandiri atau kemandirian 

belajar. 
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Slameto (2010) mengatakan bahwa kemandirian belajar adalah belajar 

yang dilakukan dengan sedikit atau sama sekali tanpa bantuan dari pihak luar. 

Dalam pendapat ini kemandirian belajar siswa bertanggung jawab atas 

pembuatan keputusan yang berkaitan dengan proses belajarnya dan memiliki 

kemampuan untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya. Di dalam 

perkembanganya kemandirian muncul sebagai hasil proses belajar yang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya lingkungan keluarga, dan 

lingkungan sekolah.  

Keadaan mandiri akan muncul bila seseorang belajar, dan sebaliknya 

kemandirian tidak akan muncul dengan sendirinya bila seseorang tidak mau 

belajar. Terlebih lagi kemandirian dalam belajar tidak akan muncul apabila 

siswa tidak dibekali dengan ilmu yang cukup. Jadi seorang anak dikatakan 

mandiri apabila anak itu memiliki ciri-ciri (1) dapat menemukan identitas 

dirinya, (2) memiliki inisiatif dalam setiap langkahnya, (3) membuat 

pertimbangan-pertimbangan dalam tindakannya, (4) bertanggung jawab atas 

tindakannya, dan (5) dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhanya sendiri 

(Slameto, 2010). 

Sebagaimana dalam latar belakang masalah di atas, bahwa prestsi 

belajar siswa diantaranya dipengaruhi oleh interaksi sosial dalam keluarga dan 

kemandirian belajar. Berdasarkan identifikasi faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar tersebut, maka dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi penelitian maka 

dirumuskan permasalahan berikut: adakah hubungan yang signifikan antara 

interaksi sosial dalam keluarga, motivasi belajar, dan kemandirian belajar 

dengan prestasi siswa SMK Negeri 5 Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik hubungan 

antara interaksi sosial dalam keluarga, motivasi berprestasi dan kemandirian 

belajar dengan prestasi siswa SMK Negeri 5 Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah 

dalam perkembangan ilmu pendidikan mengenai relasi interaksi sosial 

dalam keluarga, motivasi berprestasi dan kemenadirian belajar dengan 

prestasi belajar siswa.  

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada guru, orang tua, dan siswa tentang interaksi sosial dalam keluarga, 

motivasi berprestasi dan kemandirian belajar bila dihubungkan dengan 

prestasi belajar siswa.  


