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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan suatu hal yang sangat penting di lakukan ataupun didapat 

oleh setiap manusia. Menurut Husamah, dkk (2015:32) “Pendidikan 

merupakan salah satu bentuk pertolongan atau bimbingan yang diberikan 

orang yang mampu, dewasa dan memiliki ilmu terhadap perkembangan orang 

lain untuk mencapai kedewasaan”. Pendidikan dapat membuat kehidupan 

manusia menjadi berkualitas, karena dengan pendidikan manusia dapat 

menumbuh kembangkan potensi-potensi yang dimilikinya saat ini. 

Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dapat mewujudkan tujuan yang 

diharapkan oleh bangsa.  

Sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 

20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional bahwa tujuan pendidikan adalah 

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 keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan 

pendidikan yang baik tidak hanya di lakukan dalam lembaga pendidikan saja, 

namun keluarga dan masyarakat juga berperan penting dalam pendidikan.  
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Penyelenggaraan pendidikan melibatkan berbagai pihak yaitu 

keluarga, sekolah ataupun masyarakat. Menurut Tirtarahardja dan Sulo (2008: 

163)“ Latar tempat berlangsungnya pendidikan itu disebut lingkungan 

pendidikan, khususnya pada tiga lingkungan utama pendidikan yakni 

keluarga, sekolah dan masyarakat”. Ketiga lingkungan tersebut dalam 

pendidikan disebut dengan tripusat pendidikan. Ketiga lingkungan tersebut 

memiliki fungsi yaitu membantu peseta didik dalam berinteraksi dengan 

lingkungan sekitarnya agar mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Dalam 

penataan lingkungan pendidikan, dimaksudkan agar proses pendidikan dapat 

berkembang efisien dan efektif.  

Dari wawancara awal peneliti dengan siswa, terlihat masih banyak 

ditemukan siswa yang  bermasalah  dalam  keluarganya.  Mereka kurang  

mendapatkan  perhatian  dari  orang  tua karena orang tua yang  sering  sibuk  

dan anak sering  terpisah  dari  orang  tua karena orang tua lebih 

mementingkan kerjanya  serta  masih sering terjadi konflik  diantara  orang  

tua  sehingga berakibat  tidak  baik  terhadap  prestasi  anak  di sekolah.  

Disamping  lingkungan  keluarga, fasilitas belajar di rumah siswa terkadang 

masih kurang  memadai  karena  tidak  semua  siswa mampu  memilikinya  

karena tergantung kemampuan perekonomian  orang  tua mereka dan 

perhatian orang tua tentang fasilitas belajar.  

Lingkungan keluarga memang sangatlah berperan penting terhadap 

prestasi belajar siswa. Menurut Husamah, dkk (2015:57) “Lingkungan 

keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua yang bersifat informal, yang 

pertama dan utama yang dialami oleh anak”.  Lingkungan keluarga yang 
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kurang harmonis dapat berakibat terhadap prestasi belajar siswa yang kurang 

baik begitu sebaliknya lingkungan keluarga yang harmonis dapat berakibat 

terhadap prestasi siswa menjadi baik. Selain itu, dengan terciptanya suasana 

yang nyaman tanpa adanya konflik di dalam keluarga akan membantu siswa 

meningkatkan kegemaran dalam belajar, sehingga akan mendapatkan hasil 

yang diharapkan. Dalam keluarga, misalnya perhatian dari orang tua juga 

akan meningkatkan hasil prestasi siswa karena dengan perhatian orang tua 

dapat memotivasi siswa dalam belajar. Lingkungan keluarga yang harmonis 

juga dapat membuat siswa menjadi aktif dalam belajar, selain itu siswa dapat 

berkreasi dikarenakan lingkungan belajar yang sangat mendukung sehingga 

membuat peserta didik timbul rasa ketertarikan dan rasa nyaman pada saat 

belajar. 

Selain lingkungan, fasilitas belajar juga berpengaruh terhadap 

keberhasilan pendidikan baik dari fasilitas belajar di rumah ataupun fasilitas 

belajar di sekolah. Menurut Djamarah dan Zain (2010:81) “Fasilitas adalah 

kelengkapan yang menunjang peserta didik”. Apabila siswa memiliki fasilitas 

yang lengkap, misalnya ruang belajar, meja belajar, sumber belajar atau buku 

penunjang, alat tulis menulis seseorang tersebut jarang merasa kesulitan 

ataupun hambatan dalam hal belajar. Begitu sebaliknya dengan fasilitas 

belajar yang kurang memadai dapat menghambat siswa dalam belajar. 

Fasilitas belajar tidak dapat di abaikan dalam masalah belajar, karena dengan 

menggunakan fasilitas dapat membuat belajar menjadi mudah. Selain itu, 

dengan fasilitas yang lengkap dapat mempengaruhi hasil atau prestasi dari 

proses belajar yang akan menjadi lebih baik. 
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Namun, untuk mendapatkan prestasi yang baik manusia haruslah 

belajar. Menurut Syah (2013:87) “ Belajar adalah kegiatan yang berproses 

dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap 

jenis dan jenjang pendidikan”. Dalam prestasi belajar juga terdapat faktor 

yang terjadi selama proses belajar mengajar. Menurut Slameto (2003:54) 

“Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa dibagi 

menjadi dua, yaitu faktor intern (faktor yang berasal dari dalam diri manusia) 

dan faktor ektern (faktor yang berasal dari luar manusia)”. Faktor-faktor yang 

berasal dari dalam diri manusia diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor 

biologis dan faktor psikologis. Faktor biologis meliputi usia, kematangan dan 

kesehatan. Sedangkan faktor psikologis meliputi motivasi, minat, bakat dan 

kebiasaan belajar. Faktor yang berasal dari luar manusia yaitu meliputi 

keluarga, masyarakat ataupun sekolah.  

Prestasi belajar tidak hanya dipengaruhi oleh guru ataupun siswa itu 

sendiri. Namun, prestasi belajar juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga 

misalnya orang tua dan fasilitas belajar misalnya meja belajar, sumber belajar 

ataupun alat tulis. Perhatian dari orang tua kepada anak sangat berpengaruh 

terhadap prestasi belajar. Selain itu, motivasi orang tua terhadap anak sangat 

penting, karena motivasi tersebut dapat membuat prestasi anak menjadi baik, 

misal meningkatnya nilai ujian siswa. Selain perhatian dan motivasi dari 

orang tua, fasilitas belajar di rumah juga berpengaruh terhadap prestasi 

belajar siswa. Fasilitas belajar yang memadai juga dapat membuat prestasi 

belajar menjadi baik. Kedua hal tersebut sangatlah penting dalam pendidikan 

khususnya dalam prestasi belajar siswa. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji 

lebih jauh apakah ada pengaruh lingkungan keluarga dan fasilitas belajar di 

rumah terhadap prestasi belajar siswa. Sehingga peneliti mengambil judul 

“Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Fasilitas Belajar di Rumah Terhadap 

Prestasi Belajar Siswa di SD Muhammadiyah 5 Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Berapa besar pengaruh lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar siswa 

di SD Muhammadiyah 5 Malang ? 

2. Berapa besar pengaruh fasilitas belajar dirumah terhadap prestasi belajar 

siswa di SD Muhammadiyah 5 Malang ? 

C. Tujuan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui hasil besarnya pengaruh lingkungan keluarga terhadap 

prestasi belajar siswa di SD Muhammadiyah 5 Malang 

2. Untuk mengetahui hasil besarnya pengaruh fasilitas belajar dirumah 

terhadap prestasi belajar siswa di SD Muhammadiyah 5 Malang 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 
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didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang 

diperoleh melalui pengumpulan data. 

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah: 

1. Lingkungan keluarga 

Ho  : Tidak ada pengaruh positif antara lingkungan keluarga  

      terhadap prestasi belajar siswa di SD Muhammadiyah 5  

      Malang 

Ha  : Ada pengaruh positif antara lingkungan keluarga terhadap 

     prestasi belajar siswa di SD Muhammadiyah 5 Malang 

2.Fasilitas Belajar di Rumah 

     Ho  : Tidak ada pengaruh positif antara fasilitas belajar di  

     rumah terhadap prestasi belajar di SD Muhammadiyah 5  

     Malang 

     Ha  : Ada pengaruh positif antara fasilitas belajar di rumah  

    dengan prestasi belajar siswa di SD Muhammadiyah 5  

    Malang 
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E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi 

pengemban ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan dunia 

pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat sebagai bahan pertimbangan yang 

berkaitan dengan peningkatan prestasi belajar siswa. 

b. Bagi Orang Tua Siswa 

1. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada orang tua 

untuk lebih memperhatikan anak khususnya dalam hal pengawasan 

belajar serta dalam pemenuhan kondisi belajar di rumah. 

2. Dapat mengembangkan sifat positif bagi orang tua siswa dilingkungan 

keluarga, maupun di masyarakat untuk memotivasi dan menciptakan 

kondisi belajar yang baik 

c. Bagi Siswa 

1. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

melalui fasilitas belajar yang lengkap 

2. Adanya motivasi siswa untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia 
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d. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan, pengetahuan atau 

wawasan baru. 

e. Bagi Peneliti 

Penelitian ini memberikan pengetahuan atau wawasan kepada 

peneliti mengenai pengaruh lingkungan keluarga dan ketersediaan 

fasilitas belajar di rumah terhadap prestasi belajar siswa.  

 

 

 


