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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan kunci bagi suatu bangsa untuk bisa meraih masa 

depan dengan segala potensi yang ada. Berawal dari pemahaman ini, terdapat 

tekad untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya melalui proses pendidikan 

dimana terdapat penerimaan sepenuhnya terhadap konsep global tentang 

“Pendidikan Untuk Semua” atau Education for All yang memberi basis pijakan 

kokoh terhadap pengertian pendidikan sebagai salah satu hak asasi bagi setiap 

warga negara. 

Menurut Ansyar (Rosada & Kumara, 2004), hingga saat ini Indonesia 

masih dihadapkan pada masalah pelik seputar pendidikan yaitu proses belajar 

mengajar di sekolah dari pendidikan dasar hingga menengah yang belum dapat 

menciptakan belajar yang bermakna. Hal ini berakibat pada salah satu tujuan 

pokok pembelajaran yaitu untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa belum 

sepenuhnya tercapai. 

Pencapaian prestasi belajar pada dasarnya menjadi hal yang penting 

dimana siswa telah mempelajari dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan 

tertentu yang berguna untuk keberhasilan penyesuaian dirinya di masa depan. 

Prestasi belajar seorang siswa sebenarnya berkaitan dengan berbagai hal yang 

meliputi keadaan anak tersebut baik keadaan sewaktu prestasi itu diperoleh, 
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maupun yang sudah lama ditinggalkannya. Kemampuan dasar anak, 

lingkungannya, suasana mentalnya, kesempatan dan fasilitas yang tersedia, 

pengalaman dan proses belajar itu sendiri merupakan bagian dari keadaan tersebut 

(Ratnawati & Sinambela, 1996). 

Menurut Ahlis (2007), belajar merupakan suatu proses dan proses itu 

membutuhkan waktu. Hal ini didasarkan pada keterbatasan kemampuan manusia 

dalam menerima sesuatu secara spontan. Oleh karena itu belajar akan efektif dan 

membawa hasil yang maksimal apabila dilakukan secara kontinu dengan jadwal 

teratur dan materi yang sesuai  dengan kebutuhan. Hal ini dapat terwujud apabila 

siswa selalu mendapatkan dukungan dan arahan dari lingkungannya, terutama 

lingkungan terdekatnya yaitu keluarga. 

Menurut Lewis (1982), suasana keluarga adalah suasana yang tercipta 

dalam suatu keluarga sebagai hasil dari adanya interaksi antar-anggota keluarga 

dan akan dihayati serta dimaknakan oleh anak. Hasil belajar yang optimal tidak 

dapat dilepaskan dari peran serta lingkungan disekitarnya, yakni lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Keluarga 

merupakan lingkungan awal yang dihadapi oleh setiap individu. Setiap hari 

anggota-anggota keluarga saling berinteraksi satu sama lain, dan secara langsung 

atau tidak interaksi tersebut akan menimbulkan suatu iklim atau suasana keluarga 

yang mempengaruhi berbagai bidang kehidupan seorang anak, termasuk pula 

kehidupan berprestasinya. 

Melalui interaksi sehari-hari, setiap anggota keluarga dapat saling 

memahami permasalahan yang dihadapi anggota lainnya sehingga dapat saling 
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membantu memberikan rangsangan, dukungan dan kesempatan kepada anak 

dalam mengembangkan dan meningkatkan efektivitas belajarnya. Suasana yang 

tercipta dari hasil interaksi yang demikian akan dipersepsikan oleh anak sebagai 

suasana keluarga yang hangat, menyenangkan, memberikan rasa aman, serta akan 

memberikan dukungan bagi peningkatan efektivitas belajar anak di sekolah. Anak 

yang memiliki persepsi terhadap suasana keluarga yang hangat, bila didukung 

dengan taraf kecerdasan yang memadai dan efektivitas belajar yang tinggi maka 

akan memiliki peluang yang cukup besar untuk meraih prestasi yang tinggi pula 

(Ratnawati & Sinambela, 1996). 

Efektivitas belajar siswa akan tercapai apabila siswa dapat menjalankan 

aktivitas belajarnya dengan baik dan optimal. Namun bagi sebagian siswa yang 

mengalami kesulitan belajar tidak dapat mencapai efektivitas belajar yang 

maksimal. Hal yang sangat lazim apabila seorang siswa pada permulaan sekolah 

mengalami kesulitan yang ditimbulkan oleh satu sebab. Permasalahan tersebut 

selanjutnya akan membangkitkan lebih banyak kesulitan-kesulitan yang lain 

sehingga keberlangsungan sebab yang tunggal itulah yang mengakibatkan suatu 

pesoalan belajar tertentu. Oleh karena itu, orang tua sebagai orang terdekat siswa 

hendaklah menyelidiki lebih mendalam pola-pola sebab yang kompleks pada latar 

belakang pemasalahan tersebut untuk mempertimbangkan perilaku mereka 

(Partowisastro & Hadisuparto, 1986). 

Wiji (2006) menambahkan, bahwa keluarga merupakan lingkungan 

pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga memiliki pengaruh yang sangat 

kuat terhadap perkembangan kepribadian anak karena sebagian besar kehidupan 
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anak berada di tengah-tengah keluarganya. Untuk mengoptimalkan kemampuan 

dan kepribadian anak, orang tua harus menumbuhkan suasana edukatif di 

lingkungan keluarganya sedini mungkin. Suasana edukatif yang dimaksud adalah 

orang tua yang mampu menciptakan pola hidup dan tata pergaulan dalam keluarga 

dengan baik sejak anak dalam kandungan. Oleh karena itu, orang tua hendaknya 

mampu menciptakan suasana dialogis dengan anak sehingga dapat menumbuhkan 

hubungan keluarga yang harmonis, saling menghormati, disiplin, dan bertanggung 

jawab dengan sikap yang baik di lingkungannya baik di lingkungan keluarga, 

sekolah maupun di masyarakat. 

Penelitian dalam bidang sosiologi dan kriminologi yang mengkaji tentang 

korelasi antara kondisi-kondisi rumah atau keluarga dan kenakalan anak atau 

remaja di Jakarta, menyatakan bahwa sebagian besar kenakalan remaja 

disebabkan oleh broken homes dan kemiskinan. Hal ini juga menggambarkan 

mengenai kesulitan belajar anak atau remaja di sekolah apabila kurang 

mendapatkan perhatian dari keluarganya. Penyebab yang serupa juga dapat 

mengakibatkan gejala-gejala yang berbeda bagi anak atau remaja yang lain 

disebabkan oleh bagaimana kesesuaian antara anak atau remaja dengan kondisi 

tempat tinggalnya (Partowisastro & Hadisuparto, 1986). 

Hasil penelitian Ratnawati & Sinambela (1996), yang dilakukan pada 

siswa SD Ta’miriyah Surabaya menyatakan bahwa persepsi anak terhadap 

keluarga sangatlah penting dalam mengembangkan dan meningkatkan prestasi 

belajar anak. Suasana keluarga yang hangat akan memberikan peluang yang lebih 

besar dalam pencapaian hasil belajar anak apabila dibandingkan dengan suasana 
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keluarga yang kurang memperhatikan pentingnya relasi yang saling menyenangi 

dan menghormati dengan tulus diantara anggota keluarga. Anak akan memperoleh 

peluang yang lebih besar untuk meningkatkan prestasi belajarnya jika ia tumbuh 

di dalam lingkungan rumah yang sesuai, yang memungkinkan orang tua lebih 

memahami keberadaanya. Sebaliknya, bila anak merasa tidak aman, merasa 

ditolak sebagai akibat adanya suasana keluarga yang kurang hangat akan 

membuat anak mudah merasa cemas, gelisah dan kurang percaya diri. Anak akan 

mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi terhadap pelajarannya dalam hal ini 

dapat menyebabkan rendahnya prestasi belajar anak. 

Kajian pendidikan maupun psikologi pendidikan memberi penekanan yang 

penting dalam pembahasan tentang belajar. Adanya pembelajaran yang bermakna 

bagi siswa akan membantu siswa dalam memahami materi dengan mudah. Oleh 

karena itu, penciptaan suatu kondisi pembelajaran yang bermakna bagi siswa agar 

pelajaran tersebut dipahami oleh siswa merupakan hal yang penting untuk 

menunjang peningkatan efektivitas belajar siswa. Untuk mencapai prestasi belajar 

yang diinginkan sesuai dengan hasil belajar yang telah dilakukan yaitu dengan 

mengatur kegiatan belajar baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat 

hendaknya dilakukan dengan lancar dan maksimal sehingga hasilnyapun optimal 

(Rosada & Kumara, 2006). 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa 

masih adanya siswa yang memiliki efektivitas belajar yang kurang optimal 

dikarenakan masih banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut, 

salah satu faktornya adalah kurangnya perhatian keluarga pada siswa atau 
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kurangnya pemahaman tentang persepsi terhadap suasana keluarga, padahal  

keluarga sangat berperan dalam  menumbuhkan semangat belajar siswa sehingga 

dengan bimbingan orangtua atau keluarga dapat membantu siswa meningkatkan 

efektivitas belajarnya. Namun, penelitian yang mengungkap tentang bagaimana 

keterkaitan antara persepsi terhadap suasana keluarga dengan efektivitas belajar 

pada siswa SMA belum pernah dilakukan sehingga peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan rumusan permasalahan yang menarik untuk 

diketahui lebih dalam yaitu “Apakah ada hubungan antara persepsi terhadap 

suasana keluarga dengan efektivitas belajar pada siswa SMA?”. Oleh karena itu, 

peneliti mengangkat judul: HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP 

SUASANA KELUARGA DENGAN EFEKTIVITAS BELAJAR PADA SISWA 

SMA. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi terhadap suasana keluarga 

dengan efektivitas belajar pada siswa SMA. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar peran persepsi terhadap suasana keluarga 

pada efektivitas belajar siswa SMA.  

 

C. Manfaat 

Sesuai dengan uraian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberi manfaat sebagai berikut: 
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1. Bagi siswa, memberikan informasi tentang pentingnya peran keluarga dalam 

menciptakan suasana keluarga yang kondusif sehingga dapat membantu siswa 

meningkatkan efektivitas belajarnya. 

2. Bagi orang tua, memberikan informasi tentang pentingnya menciptakan 

suasana keluarga yang kondusif yaitu memperhatikan, mendidik dan 

mengasuh putra-putrinya dengan baik sehingga  akan memotivasi mereka 

untuk meningkatkan efektivitas belajarnya. 

3. Bagi Ilmuwan Psikologi lain, memberikan informasi berupa hasil penelitian 

tentang Hubungan Antara Persepsi Terhadap Suasana Keluarga Dengan 

Efektivitas Belajar Pada Siswa SMA di dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan apabila peneliti selanjutnya mengambil tema yang sama. 
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