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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang bersifat umum bagi 

setiap manusia dimuka bumi ini. Pendidikan tidak terlepas dari segala 

kegiatan manusia. Dalam kondisi apapun manusia tidak dapat menolak 

efek dari penerapan pendidikan. Pendidikan diambil dari kata dasar didik, 

yang ditambah imbuhan menjadi mendidik. Mendidik berarti memelihara 

atau memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Menurut 

Djamarah (2000:22), pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk 

mengembangkan kualitas manusia sebagai suatu kegiatan yang sadar akan 

tujuan, maka dalam pelaksanaannya berada dalam suatu proses yang 

berkesinambungan dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan.  

Masalah pendidikan di Indonesia ibarat benang kusut. Banyak 

permasalahan yang terjadi dalam pendidikan di Indonesia. Dalam tujuan 

nasional yang tercantum pada Undang-Undang (UU) No.20 tahun 2003 

Bab II pasal 3, yang berbunyi sebagai berikut:  

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa dan martabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembang potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang Maha Esa. Berakhlak 

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

yang demokratis serta tanggung jawab.” 
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Demikian juga halnya dengan dunia pendidikan yang terdapat 

banyak persaingan-persaingan siswa dalam belajar. Hal tersebut terjadi 

karena para siswa menginginkan prestasi belajar yang lebih baik dari 

teman-temannya. Prestasi belajar adalah hasil belajar yang dicapai siswa 

selama mengikuti pelajaran.  Menurut Fathurrohman (2012:119), “Prestasi 

belajar adalah hasil yang telah dicapai dari suatu kegiatan yang berupa 

perubahan tingkah laku yang dialami oleh subyek belajar didalam suatu 

interaksi dengan lingkungannya”. 

Namun, faktanya prestasi belajar di Indonesia ini masih terlalu 

rendah dan kurang memuaskan. Menurut Berita Nasional, hasil dari Ujian 

Nasional (UN) tingkat SMP tahun ajaran 2012/2013 semakin menurun dari 

tahun yang lalu. Dimana dari seluruh peserta UN yang jumlahnya 

3.667.241 siswa, yang dinyatakan lulus ada 3.650.625 siswa sedangkan 

yang dinyatakan tidak lulus ada 16.616 siswa. Hasil kelulusan siswa 

tingkat SMP tahun ajaran 2012/2013 sebesar 99,55% sedangkan kelulusan 

tahun ajaran 2011/2012 sebesar 99,57%, berarti tingkat kelulusannya 

menurun sebesar 0,02%. Perbandingan rata-rata nilai UN juga menurun 

dari tahun sebelumnya. Pada tahun ajaran 2011/2012 nilai rata-rata yang 

diperoleh mencapai 7,47 sedangkan tahun ajaran 2012/2013 hasil nilai 

rata-ratanya hanya mencapai 6,1.  

(http://www.pesatnews.com/read/2013/06/01/28589/$domain) 

Masalah yang berkaitan dengan prestasi belajar, tidak dapat 

dipisahkan dari masalah belajar. Hal ini disebabkan prestasi belajar 

http://www.pesatnews.com/read/2013/06/01/28589/$domain
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merupakan bukti keberhasilan dalam proses kegiatan belajar yang 

berlangsung disekolah. Prestasi belajar sebagai hasil usaha belajar siswa 

dalam kurun waktu tertentu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah 

satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah motivasi belajar. 

Dimana siswa dapat memotivasi dirinya sendiri untuk belajar lebih giat 

agar dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Tetapi terkadang banyak 

siswa yang kurang termotivasi dalam hal belajar sehingga dapat 

menurunkan prestasi belajar siswa itu sendiri. 

Menurut Mc. Donald yang dikutip Sardiman A.M (2007:73) 

“Motivasi adalah perubahan energi dalam diri pribadi seseorang yang 

ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan”. 

Motivasi belajar yang dimiliki siswa berbeda-beda antara siswa yang satu 

dengan siswa yang lain.  

Sesorang dapat dikatakan memiliki motivasi belajar apabila ia 

memiliki semangat dan dorongan yang kuat untuk mempelajari suatu hal. 

Dengan motivasi itu seseorang mampu menggali kreatifitas yang ada 

didalam dirinya. Biasanya motivasi itu diperoleh dari diri siswa itu sendiri 

maupun dari luar diri siswa yang meliputi orang tua, keluarga, teman 

sebaya, dan masyarakat. 

Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi prestasi belajar yaitu 

pergaulan teman sebaya. Dimana mereka merupakan suatu kelompok 

pergaulan remaja yang sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 
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Menurut Hetherington & parke dalam desmita (2010:145) Teman 

sebaya (peer) sebagai sebuah kelompok sosial sering didefinisikan sebagai 

semua orang yang memiliki kesamaan sosial atau yang memiliki kesamaan 

ciri-ciri, seperti kesamaan tingkat usia. 

(http://zaturasmith34.blogspot.com/2013/03/definisi-teman-sebaya.html) 

Lingkungan teman sebaya merupakan suatu kelompok yang baru 

diluar lingkungan keluarga, dimana kelompok tersebut terdiri dari teman 

bermain, teman di sekolah dan lain sebagainya. Dengan adanya pergaulan 

teman sebaya dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatifnya. 

Adapun dampak dari pergaulan teman sebaya yang positif adalah 

memberikan pengalaman yang baru dan dapat bersosialisasi dengan 

lingkungan sekitarnya sedangkan dampak negatif dari pergaulan teman 

sebaya adalah dapat merubah sifat-sifat yang diajarkan di lingkungan 

keluarga dan bergaul dengan teman sebaya yang salah dapat menurunkan 

prestasi belajar siswa. 

Demikian halnya dengan apa yang terjadi pada siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Limpung yang memiliki motivasi dan  sifat berbeda-beda. 

Beberapa hal yang paling utama dilakukan adalah menumbuhkan motivasi 

siswa agar mau belajar secara optimal sehingga memperoleh prestasi yang 

baik. Selain itu juga masing-masing siswa memiliki pergaulan tersendiri 

sehingga terbentuk suatu kelompok yang memiliki nilai-nilai sendiri. 

Pergaulan baik di sekolah maupun di luar sekolah akan berpengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa. 
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Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN 

PERGAULAN TEMAN SEBAYA TERHADAP PRESTASI 

BELAJAR EKONOMI SISWA KELAS VIII SMP N 2 LIMPUNG 

BATANG TAHUN AJARAN 2013/2014”. 

  

B. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian yang dilakukan penulis membatasi masalah yang 

akan diteliti yaitu penelitian hanya dilakukan dilingkup SMP N 2 Limpung 

Batang tahun ajaran 2013/2014 dan pokok bahasan tersebut mengenai : 

1. Obyek penelitian dibatasi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Limpung Tahun Ajaran 2013/2014. 

2. Motivasi belajar yaitu suatu dorongan yang terdapat dalam diri yang 

mendorong anak untuk belajar. Motivasi belajar dalam penelitian ini 

meliputi motivasi yang digerakkan dari dalam dan dari luar siswa. 

3. Pergaulan peer group yang dimaksud adalah interaksi antara teman 

sebaya dalam satu kelompok di lingkungan sekolah dan lingkungan 

rumah. 

4. Dalam penilaian prestasi belajar hanya dibatasi pada mata pelajaran 

ekonomi yang diambil dari hasil nilai mid semester genap siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Limpung Tahun Ajaran 2013/2014. 
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C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: 

1. Apakah ada pengaruh motivasi belajar dengan prestasi belajar ekonomi 

siswa kelas VIII SMP N 2 Limpung Batang? 

2. Apakah ada pengaruh pergaulan teman sebaya dengan prestasi belajar 

ekonomi siswa kelas VIII SMP N 2 Limpung Batang? 

3. Apakah ada pengaruh antara motivasi belajar dan pergaulan teman 

sebaya dengan prestasi belajar ekonomi siswa kelas VIII SMP N 2 

Limpung Batang? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah 

diatas, yaitu: 

Tujuan umum 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar ekonomi siswa kelas VIII SMP N 2 Limpung Batang. 

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh pergaulan teman sebaya terhadap 

prestasi belajar ekonomi siswa kelas VIII SMP N 2 Limpung Batang. 

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh antara motivasi belajar dan 

pergaulan teman sebaya terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas 

VIII SMP N 2 Limpung Batang. 
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Tujuan khusus 

1. Untuk mengetahui motivasi belajar para siswa untuk meraih prestasi 

belajar. 

2. Untuk mengetahui pergaulan teman sebaya siswa yang berpengaruh 

terhadap prestasi belajar.  

3. Untuk mengetahui pengaruh antara motivasi belajar dan pergaulan 

teman sebaya terhadap prestasi belajar. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu: 

Manfaat teoritis  

1. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar agar 

prestasi belajar siswa meningkat. 

2. Penelitian ini diharapkan mampu mendorong siswa dalam bergaul 

dengan teman sebaya yang baik agar dapat lebih meningkatkan prestasi 

belajar.  

3. Penelitian ini diharapkan mampu mening katkan motivasi belajar dan 

pergaulan teman sebaya dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Manfaat praktis 

1. Bagi peneliti menambah pengetahuan mengenai motivasi belajar siswa 

2. Bagi peneliti mampu menambah pengetahuan tentang pergaulan teman 

sebaya yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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3. Bagi peneliti dapat memperoleh pengetahuan bahwa motivasi belajar 

dan pergaulan teman sebaya dapat meningkatkan prestasi belajar. 

 

F. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan merupakan suatu susunan yang ada di dalam 

penelitian. Secara garis besar sistematika penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika laporan. 

BAB II            LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan dalam 

penyusunan penelitian yang berkaitan dengan definisi 

setiap variable, kerangka berfikir dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu 

penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi, sampel, 

dan sampling, teknik pengumpulan data, uji instrument, uji 

prasyarat analisis dan teknik analisis data. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai objek 

penelitian, objek data, penyajian data dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 


