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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dan kemajuan suatu bangsa berkaitan erat dengan 

pendidikan. Pendidikan adalah suatu kegiatan dengan berbagai proses 

pembelajaran sehingga seseorang dapat meningkatkan wawasan, ilmu 

pengetahuan dan kecerdasan emosional. Pendidikan merupakan suatu usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No. 20 Tahun 2003). 

Sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan formal yang 

mengajarkan ilmu pengetahuan dan siswa dituntut untuk menguasainya. 

Keberhasilan pendidikan di sekolah dapat dilihat dari prestasi belajar. Prestasi 

belajar merupakan hasil belajar yang dilakukan oleh siswa. Sudjana (2005: 

39) menyatakan bahwa “Prestasi belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh 

dua faktor utama yakni dari dalam diri siswa dan faktor dari luar diri siswa.” 

Faktor dari dalam  diri adalah motivasi siswa, minat, perhatian, dan 

kemampuan yang dimiliki siswa, ketekunan,  faktor fisik dan psikologis 

siswa. Sedangkan faktor dari luar diri siswa adalah besarnya ruangan kelas, 

lingkungan suasana belajar, fasilitas dan sumber daya belajar yang tersedia. 

Prestasi belajar akan berhasil apabila terdapat motivasi belajar yang 

tinggi di dalam diri siswa. Menurut Djamarah (2015: 148), “Motivasi sebagai 

suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam 

bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu.”  Maka motivasi dapat 

dikatakan sebagai keseluruhan dari daya penggerak yang ada di dalam diri 

siswa yang dapat menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan 
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belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh siswa dapat tercapai atau 

sesuai yang diharapan. 

Motivasi sendiri bisa datang dari dalam diri siswa dan dari orang lain. 

Menurut Siregar (2011: 53-55) “Motivasi timbul dari cita-cita, kemampuan 

belajar, kondisi siswa, kondisi lingkungan dan unsur-unsur dinamis.” 

Motivasi yang ada dalam diri siswa akan mendorong siswa untuk mencapai 

suatu tujuan yang dapat dilalui dengan satu-satu jalan yaitu belajar. Misalnya 

belajar agar mendapatkan prestasi yang diharapkan agar dapat meraih cita-

cita..Sedangkan motivasi yang berasal dari luar diri siswa, belajar hanya 

dijadikan sebagai pekerjaan untuk memenuhi kewajiban, menghindari 

hukuman, memperoleh hadiah dan lain sebagainya. Dalam hal ini guru 

maupun orangtua diharapkan mampu memperhatikan kondisi ekstern belajar 

dan kondisi intern belajar siswa. Guru dan orangtua hendaknya dapat 

membangkitkan motivasi belajar siswa karena tanpa motivasi belajar, prestasi 

belajar yang dicapai akan minimum sekali atau tidak sesuai yang diharapkan. 

Di samping motivasi belajar, faktor lingkungan keluarga juga 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. orang tua mendidik, relasi antara 

anggota keluarga, pengertian keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi, dan 

latar belakang budaya. Pada dasarnya orangtua ingin membantu anaknya 

dalam belajar, baik dalam penyediaan sarana dan prasarana maupun 

membantu kesulitan yang dialami dalam proses belajar. Namun perhatian dan 

bantuan yang diberikan oleh para orang tua kepada anaknya berbeda satu 

dengan yang lainnya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan 

orang tua masing-masingdan juga keadaan ekonomi orangtua. 

Berdarkan hasil observasi magang PLP yang dilakukan oleh peneliti 

pada tanggal 30 Juli - 31 Agustus 2019 di SMA Batik 2 Surakarta, terlihat 

bahwa di dalam proses belajar mengajar motivasi belajar peserta didik 

bervariasi. Bagi peserta didik yang motivasinya bagus, mereka akan 

merespon rangsangan-rangsangan yang diberikan gurunya, sebaliknya bagi 

peserta didik yang motivasinya kurang bagus, mereka tidak cepat merespon 

bahkan cenderung diam terhadap rangsangan-rangsangan yang diberikan 
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gurunya. Selain itu, lingkungan keluarga peserta didik berasal dari tingkat 

pendidikan dan ekonomi yang berbeda sehingga perhatian dan bantuan yang 

diberikan oleh para orang tua kepada anaknya berbeda antara satu dengan 

yang lainnya.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Motivasi Belajar 

dan Lingkungan Keluarga terhadap Prestasi Belajar Kelas XI IPS SMA Batik 

2 Surakarta tahun ajaran 2019/2020.” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah 

ini adalah: 

1. Proses belajar merupakan proses komunikasi antara guru-peserta didik, 

dan antar peserta didik, yang di dalamnya melibatkan beberapa faktor. 

2. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor internal yang meliputi antara lain: 

minat, kecerdasan, motivasi, dan faktor eksternal yang meliputi antara lain: 

guru, teman sebaya, keluarga, sarana dan prasarana. 

3. Keterlibatan peserta didik dalam proses belajar mengajar yang melibatkan 

beberapa faktor akan terlihat hasil atau prestasi belajar. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, 

maka perlu diadakan pembatasan masalah. Hal ini dimaksudkan untuk 

memperjelas permasalahan yang ingin diteliti, serta agar terfokus dan 

mendalam mengingat luasnya permasalahan yang ada. Penelitian ini 

memfokuskan: 

1. Faktor internal peserta didik dibatasi pada aspek motivasi belajar. 

2. Faktor eksternal peserta didik dibatasi pada lingkungan keluarga. 

3. Hasil atau prestasi belajar  pada mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS 

SMA Batik 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2019/2020. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah ini adalah: 

1. Apakah motivasi belajar siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa 

kelas XI IPS di SMA Batik 2 Surakarta? 

2. Apakah lingkungan keluarga berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa 

kelas XI IPS di SMA Batik 2 Surakarta? 

3. Apakah motivasi belajar dan lingkungan keluarga berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa kelas XI IPS di SMA Batik 2 Surakarta? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasrkan rumusah masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa 

kelas XI IPS di SMA Batik 2 Surakarta. 

2. Mengetahui pengaruh lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar siswa 

kelas XI IPS di SMA Batik 2 Surakarta. 

3. Mengetahui pengaruh motivasi belajar dan lingkungan keluarga terhadap 

prestasi belajar siswa kelas XI IPS di SMA Batik 2 Surakarta. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam bidang 

pendidikan yang berkaitan dengan motivasi belajar dan lingkungan 

keluarga untuk meningkatkan prestasi belajar. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Sekolah 

Sebagai informasi dan menambah informasi untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran agar dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

b. Bagi Siswa 

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi siswa dalam 

meningkatkan prestasi belajarnya dengan memperhatikan motivasi 

belajar dan lingkungan keluarga. 


