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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dan kemajuan peradaban suatu bangsa erat hubungannya 

dengan pendidikan, adanya perubahan pendidikan yang bukan hanya sebagai 

sarana untuk menyampaikan ilmu tetap diharapkan adanya perubahan pola 

kehidupan yang lebih baik. Dunia pendidikan masih perlu dan harus mendapat 

perhatian dan prioritas dalam pembentukan anak didik yang mempunyai 

intelektual dan kepribadian guna melanjutkan pembangunan bangsa.  

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk memberikan 

pengetahuan, wawasan, ketrampilan dan keahlian tertentu pada individu-

individu guna mengembangkan dirinya sehinggga mampu menghadapi setiap 

perubahan yang terjadi. Banyak faktor penyebab dari munculnya permasalahan 

pembelajaran. Faktor tersebut meliputi faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal adalah faktor yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri, 

seperti tingkat intelegensi dan kepribadian. Sedangkan faktor eksternal 

merupakan faktor yang muncul dari luar diri siswa, seperti faktor lingkungan, 

metode mengajar dan sistem evaluasi. Selain permasalahan tersebut, 

perkelahian antar pelajar juga bisa menimbulkan permasalahan pembelajaran. 

Perkelahian antar pelajar juga bisa disebabkan oleh beberapa hal. Ditinjau dari 

segi psikologis penyebab terjadinya perkelahian pelajar atau siswa diantaranya, 



1. Faktor internal. Siswa yang terlibat perkelahian biasanya melakukan 

adaptasi pada situasi lingkungan yang kompleks. Kompleks disini berarti 

keanekaragaman pandangan, budaya, ekonomi, dan semua rangsangan dari 

lingkungan yang makin lama makin beragam. Situasi ini biasanya 

menimbulkan tekanan pada setiap orang. Tetapi, pada siswa yang terlibat 

perkelahian, mereka kurang mampu untuk mengatasi, apalagi 

memanfaatkan situasi untuk mengembangkan dirinya. Bisanya mereka 

mudah putus asa, cepat melarikan diri dari masalah, menyalahkan orang 

atau pihak lain pada setiap masalahnya, dan memilih menggunakan cara 

tersingkat untuk menyelesaikan masalahnya. Ada siswa yang sering 

berkelahi, ditemukan bahwa mereka mengalami konflik batin, mudah 

frustasi, memiliki emosi yang labil, tidak peka terhadap perasaan orang lain. 

Mereka biasanya membutuhkan pengakuan. 

2. Faktor keluarga. Rumah tangga yang dipenuhi kekerasan jelas berdampak 

pada anak. Anak belajar bahwa kekerasan bagian dari dirinya, sehingga 

orang tua yang terlalu melindungi anaknya, anak akan tumbuh sebagai 

individu yang tidak mandiri dan tidak berani mengembangkan identitasnya 

yang unik. Begitu bergabung dengan teman-temannya dia akan 

menyerahkan dirinya secara total terhadap kelompoknya sebagai bagian 

dari identitas yang dibangunnya. 

3. Faktor lingkungan. Lingkungan diantara rumah dan sekolah yang siswa 

alami, juga membawa dampak munculnya perkelahian. Misalnya, 

lingkungan rumah yang sempit, anggota lingkungan yang berperilaku 

buruk. Semuanya itu dapat merangsang siswa untuk belajar sesuatu dari 



lingkungannya, kemudain reaksi emosional yang berkembang mendukung 

munculnya perilaku berkelahi.  

Proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan secara umum 

melibatkan empat buah komponen utama yaitu murid, guru, lingkungan belajar, 

dan materi belajar. Keempat komponen ini mempengaruhi murid dalam 

mencapai tujuan belajarnya. 

Menurut Abdurrahman (2003: 37) hasil belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar. Menurut Keller hasil belajar 

dipengaruhi oleh besarnya usaha yang dilakukan oleh siswa, intelegensi dan 

penguasaan awal siswa terhadap materi yang dipelajari, serta kesempatan yang 

diberikan kepada siswa. Belajar mengajar pada dasarnya adalah interaksi atau 

hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam situasi pendidikan. Oleh 

karena itu, guru dalam mengajar dituntut kesabaran, keuletan dan sikap terbuka, 

disamping kemampuan dalam situasi belajar mengajar yang aktif. Demikian 

pula dari siswa dituntut adanya semangat dan dorongan untuk belajar. 

Berbicara masalah prestasi sangatlah luas, pihak pengelola pendidikan 

telah melakukan berbagi usaha untuk memperoleh kualitas dan kuantitas 

pendidikan dalam rangka meningkatkan belajar siswa yang selanjutnya 

terwujudlah perubahan-perubahan dalam pengorganisasian kelas, penggunaan 

metode mengajar, strategi belajar mengajar, dan bertindak selaku fasilitas untuk 

menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif. Prestasi belajar pada 

hakekatnya merupakan pencerminan dari usaha belajar. Semakin baik usaha 

belajar, semakin baik pula prestasi yang dicapai. Pada dasarnya keberhasilan 

belajar ditentukan oleh dua faktor yang berasal dari dalam diri siswa dan dari 



luar siswa antara lain, minat, bakat, intelgensi, motivasi, dan dukungan 

keluarga. Jadi tidak ada faktor tunggal yang berdiri sendiri, secara otomatis 

menentukan prestasi belajar seseorang.  

Sekolah pada hakekatnya murid dipandang sebagai subyek pendidikan 

atau dijadikan sarana kegiatan dalam suatu proses belajar, disini dukungan 

keluarga berperan sangat penting dan tangung jawab yang utama tindakan 

orang tua untuk mendorong anak serta menyekolahkannya kelembaga 

pendidikan dengan harapan nantinya lebih mampu untuk mengembangkan 

minat guna meningkatkan prestasi belajar. Nana Saodah (2007: 2-3) “Keluarga 

merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pendidikan, memberikan 

landasan dasar bagi proses belajar pada pihak sekolah dan masyarakat”. Demi 

keberhasilan anak, berbagai kebutuhan belajar anak diperhatikan dan dipenuhi 

meskipun dalam bentuk dan jenis yang berbeda. Hal ini sependapat pula denga 

Imam Barnadib (2002: 207) “Walaupun anak sudah masuk sekolah, tetapi 

harapan masih digantungkan kepada keluarga untuk memberikan pendidikan 

dan suasana sejuk dan menyenangkan bagi belajar anak dalam belajar di rumah. 

Sistem kekerabatan yang baik merupakan jalinan sosial yang menyenangkan 

bagi anak. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin meneliti pengaruh yang 

signifikan antara hubungan lingkungan keluarga dan sosial, terhadap prestasi 

belajar anak, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 

”PENGARUH LINGKUNGAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN 

SOSIAL TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS XI 

JURUSAN IPS SMA PGRI 2 KAYEN TAHUN AJARAN 2008/2009”.      



B. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan dalam penelitian ini menjadi jelas dan terarah penulis 

membatasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Lingkungan keluarga dalam penelitian ini dibatasi pada kebiasaan dan 

perhatian dalam keluarga yang diberikan pada siswa, terutama dalam 

belajar siswa. 

2. Lingkungan sosial dalam penelitian ini dibatasi pada teman bergaul 

dilingkungan sekolah dan sosial masyarakat tempat tinggal siswa. 

3. Prestasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

siswa seluruh mata pelajaran jurusan IPS yang dicapai setelah melalui 

proses belajar. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan keluarga terhadap 

prestasi belajar? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan sosial terhadap 

prestasi belajar? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan keluarga dan 

lingkungan sosial terhadap prestasi belajar? 

 

 

 



D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara lingkungan keluarga 

terhadap prestasi belajar. 

2. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara lingkungan sosial 

terhadap prestasi belajar. 

3. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara lingkungan keluarga 

dan lingkungan sosial terhadap prestasi belajar. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara umum penelitian ini di harapkan memberikan sumbangan 

kepada dunia pendidikan dalam dunia pengajaran ekonomi pada layanan 

peningkatan prestasi belajar.  

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara praktis yaitu: 

a. Sebagai masukan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk 

menciptakan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial yang lebih 

kondusif. Suasana kondusif merupakan suasana yang nyaman dan aman 

yang dimulai dari keluarga kemudian diaplikasikan ke lingkungan 

sosial. Suasana yang nyaman dan aman di dua tempat yaitu lingkungan 

keluarga dan lingkungan sosial sanag penting, sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar.  



b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau referensi 

untuk penelitian berikutnya yang sejenis. 

 

F. Sistematika Penelitian  

Dalam hal ini penulis akan menggambarkan sedikit tentang materi yang 

akan penulis teliti: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini di uraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat 

peneliatian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yang dipergunakan 

dalam pembahasan permasalahan, faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar, pengertian lingkungan, pengertian lingkungan 

keluarga, pengertian lingkungan sosial.  

BAB III METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini menguraikan tentang pengertian metode penelitian, 

jenis metode penelitian, penentuan obyek penelitian, variabel 

penelitian,  teknik pengumpulan data, uji coba angket, uji prasyarat 

analisis, dan teknik analsis data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum obyek penelitian, 

pembahasan dari hasil penelitian, penyajian data dan analisis data. 

 



BAB V  KESIMPULAN 

Pada bab  ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang mungkin 

bermanfaat bagi para pembaca. 

 


