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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Prestasi Belajar Siswa 

1. Pengertian Prestasi Belajar 

Pengertian belajar adalah terdiri dari dua kata, yakni “prestasi” dan “belajar” antara 

prestasi dan belajar mempunyai arti yang berbeda. (Atmowidjoyo, 2007). 

Kata “prestasi” berasal dari bahasa belanda yaitu prestatie. Kemudian dalam 

bahasa indonesia menjadi ‘prestasi” yang berati “hasil usaha”. Prestasi pada dasarnya 

adalah hasil yang diperoleh dari suatu aktivitas (Hamdani, 2011). 

Sedangkan pengertian belajar secara psikologis, belajar merupakan suatu proses 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya (Slameto, 2010),  Gagne (dalam Sagala, 2010) belajar 

adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia yang terjadi setelah belajar 

secara terus menerus bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

Prestasi belajar adalah hasil usaha yang dicapai seseorang setelah melakukan 

kegiatan belajar dalam waktu tertentu yang menghasilkan perubahan – perubahan dalam 

pengetahuan dan tingkah laku. Seorang siswa yang telah melakukan kegiatan belajar, 

dapat diukur prestasinya setelah melakukan kegiatan belajar tersebut dengan 

menggunakan suatu alat evaluasi. Hasil dari evaluasi dapat memperlihatkan tentang 

tinggi atau rendahnya prestasi belajar siswa (Rosyad, 2003). 
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2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Slameto (2010), menyebutkan ada berbagai faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar, yaitu : 

a. Faktor Intern yaitu faktor yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri. Faktor intern 

meliputi faktor jasmaniah, faktor sikologis, dan faktor kelelahan Adapun yang tergolong 

faktor intern adalah : 

1) Faktor Jasmaniah 

Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu. Agar 

seseorang dapat belajar dengan baik haruslah mengusahakan kesehatan badannya tetap 

terjamin dengan cara selalu mengindahkan ketentuan tentang bekerja, belajar, istirahat, 

tidur, makan, olahraga, rekreasi, dan ibadah. Cacat tubuh adalah suatu yang 

menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh/ badan. Cacat itu dapat 

berupa buta, setengah buta, tuli, setengah tuli, patah kaki, patah tangan, lumpuh, dan 

lain-lain. 

2) Faktor Psikologis  

faktor psikologis adalah sebagai berikut : 

a) Kecerdasan (Inteligensi) adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan 

untuk menghadapi dan menyesuaikan kedalam situasi yang baru dengan cepat dan 

efektif, mengetahui/menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif mengetahui 

relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Intelegensi besar pengaruhnya terhadap 

kemajuan belajar, oleh karena itu jelas bahwa faktor intelegensi merupakan suatu hal 

yang tidak diabaikan dalam kegiatan belajar mengajar. 

b) Perhatian, untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai 

perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya, jika bahan pelajaran tidak menjadi 

perhatian siswa, maka timbullah kebosanan, sehingga ia tidak suka lagi belajar.  
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c) Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 

kegiatan. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang 

dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-

baiknya, karena tidak daya tarik baginya. 

d) Bakat yaitu kemampuan tertentu yang telah dimiliki seseorang sebagai kecakapan 

pembawaan. Dalam proses belajar terutama belajar ketrampilan, bakat memegang 

peranan penting dalam mencapai suatu hasil akan prestasi yang baik, seorang guru atau 

orang tua memaksa anaknya untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan 

bakatnya maka akan merusak keinginan anak tersebut. 

e) Motif, dalam belajar motivasi adalah faktor ang penting karena hal tersebut merupakan 

keadaan yang mendorong keadaan siswa untuk melakukan belajar, Perkembangannya 

motivasi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu : 

(1) Motivasi instrinsik 

Motivasi instrinsik dimaksudkan dengan motivasi yang bersumber dari dalam diri 

seseorang yang atas dasarnya kesadaran sendiri untuk melakukan suatu pekerjaan 

belajar. 

(2) Motivasi ekstrinsik  

Motivasi ekstrinik dimaksudkan dengan motivasi yang datangnya dari luar diri 

seseorang siswa yang menyebabkan siswa tersebut melakukan kegiatan belajar. 

(3) Kematangan adalah suatu tingkat/fase dalam pertumbuhan seseorang, dimana alat-alat 

tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. 

(4) Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi response atau bereaksi. 

a) Faktor kelelahan 

Kelelahan pada seseorang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan 

jasmani dan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan 
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timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Kelelahan rohani dapat dilihat 

dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk 

menghasilkan suatu hilang. 

b. Faktor Ekstern adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar yang 

sifatnya di luar diri siswa yaitu : 

1) Faktor Keluarga, yang terdiri dari : 

a) Cara orang tua mendidik 

b) Relasi antar anggota keluarga 

c) Suasana rumah 

d) Keadaan ekonomi keluarga 

e) Pengertian orang tua dan 

f) Latar belakang kebudayaan 

2) Faktor Sekolah, yang terdiri dari:  

a) Metode mengajar 

b) Kurikulum 

c) Relasi guru dengan siswa 

d) Relasi siswa dengan siswa 

e) Disiplin sekolah 

f) Alat pelajaran 

g) Waktu sekolah 

h) Standar pelajaran di atas ukuran 

i) Keadaan gedung 

j) Metode belajar,dan 

k) Tugas rumah 

3) Faktor Masyarakat, yang terdiri dari :  
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a) Kegiatan siswa dalam masyarakat 

b) Mass media 

c) Teman bergaul, dan 

d) Bentuk kehidupan masyarakat 

3. Langkah-Langkah Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa 

  Langkah-langkah yang dilakukan guru untuk meningkatkan prestasi belajar siswa 

menurut Sardiman (2010) adalah sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan data hasil belajar siswa 

1) Setiap kali ada usaha mengevaluasi selama pelajaran berlangsung pada akhir pelajaran 

2) Menghasilkan data hasil belajar siswa. Dengan langkah ini guru akan mengetahui : 

a) Siswa yang menemukan pola-pola belajar yang lain. 

b) Keberhasilan atau indakannya siswa dalam belajar 

 

B. Lingkungan Keluarga 

1. Pengertian Lingkungan Keluarga 

Pengertian lingkungan keluarga yaitu suatu lembaga pendidikan non formal atau 

informal yang pertama dan utama bersifat kodrati. Cara orang tua mendidik anaknya 

besar pengaruhnya terhadap belajar anak. Perbedaan latar belakang pendidikan dan kelas 

sosial orang tua akan berpengaruh terhadap prestasi belajar anak apabila orang tua tidak 

dilibatkan dalam pendidikan anak. Para pendidik telah menyadari bahwa usaha guru 

dalam mengajar akan lebih efektif apabila orang tua ikut membantu dalam pendidikan 

anak (Slameto, 2002). 

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan setiap keluarga dalam kehidupan 

bermasyarakat selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan masyarakat yang 
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memiliki kepedulian terhadap pendidikan anak akan memperhatikan kebutuhan dan 

motivasi belajar anaknya. 

2. Pergaulan Dalam Keluarga 

Faktor pergaualan dalam keluarga yaitu : hubungan yang melingkupi anak dalam 

kesehariannya. Yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak masing-masing saling 

mempengaruhi, saling membutuhkan, Anak membutuhkan pakaian, bimbingan dan 

sebagainya dari orang tua, lebih-lebih orang tua makin tidak berdaya, karena tua dan 

makin terganggu kesehatannya. 

Selama anak belum dewasa maka orang tua mempunyai peranan pertama dan 

utama bagi anak untuk membawa anak pada kedewasaannya maka orang tua harus 

memberi contoh yang baik karena anak suka mengimitasikan kepada orang tuanya. 

Memberi contoh yang baik, anak tidak merasa dipaksa. Memberi sugesti kepada anak 

tidak dengan cara otoriter melainkan dengan sistem pergaulan, hingga dengan senang 

hati anak melaksanakannya. Anak paling suka untuk identik dengan kedua orang tuanya 

seperti anak laki-laki terhadap ayahnya, sedangkan anak perempuan terhadap ibunya. 

Antara anak dengan orang tua ada rasa simpatik (Bahri, 2002). 

 

 

 

3. Peran Keluarga 

 Bahri (2002) masalah pendidikan peranan keluarga sangat penting bagi anak. Peran 

orang tua dalam pendidikan anak adalah sebagai berikut : 

a. Orang tua atau keluarga mempunyai kewajiban untuk mendidik  

Orang tua merupakan pendidik sejati, maka peran sosialnya terhadap anak-anak, 

bahwa suami istri itu otomatis bertanggung jawab atas kesehatan anak-anaknya, Jadi jika 
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orang tua yang membuang anak kandungnya maka orang tua tersebut tidak berperan 

sebagai pendidik. Berbeda dengan orang tua yang berperan sebaik mungkin dengan 

segala keterbatasannya selalu mengarahkan anaknya, berhubung makin lama makin 

dibutuhkan pendidikan yang lebih tinggi, maka orang tua menyerahkannya ke lembaga 

pendidikan, maka dari itu pendidik sejati adalah orang tuanya sendiri. 

Kemudian pendidik lain ialah orang yang diserahi tugas mendidik peserta didik (guru) 

misal lembaga pendidikan atau yang lain contoh Rumah Yatim Piatu. Pendidik-pendidik 

mendapat tugas yang sifatnya sementara. 

Berbeda dengan orang tua yang diserahi tugas mendidik dari orang tua/keluarga, 

pendidik golongan kedua ini memfungsikan peran sosialnya sebagai pendidik karena 

melakukan tugas dari orang tua atau keluarga, atau dengan kata lain itu adalah orang tua 

kedua setelah orang tuanya sendiri (Ahmadi dkk. 2001:47). 

 

 

 

b. Orang tua/keluarga berkewajiban membiayai anak 

Keadaan sosial ekonomi keluarga tentulah mempunyai peranan terhadap 

perkembangan atau prestasi anak-anak apabila kita pikirkan, bahwa dengan adanya 

perekonomian yang cukup, lingkungan material yang dihadapi anak di dalam 

keluarganya itu lebih luas. Ia bisa mendapat kesempatan yang lebih luas untuk 

memperkembangkan bermacam-macam kecakapan atau prestasi yang ia tidak dapat 

memperkembangkan atau berprestasi apabila tidak ada alat-alatnya. Hubungan orang 

tuanya hidup dalam status sosial ekonomi serba cukup dan kurang mengalami tekanan-

tekanan fundamental seperti dalam memperoleh nafkah hidupnya yang memadai. 
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Slameto (2003), pendapatan keluarga, pekerjaan orang tua, dan faktor-faktor sosial 

ekonomi lainnya berkolerasi positif dan cukup tinggi dengan taraf kecerdasan anaknya. 

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak.anak yang sedang 

belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya juga membutuhkan fasilitas belajar. 

Kebutuhan pokok belajar antara lain makan, pakaian, perlindungan kesehatan, dan 

perlindungan keamanan, sedangkan fasilitas belajar terdiri dari meja belajar dirumah, 

penerangan, alat tulis menulis, buku, dan lain-lain. 

4. Faktor-faktor keluarga yang mempengaruhi siswa : 

Faktor-faktor keluarga menurut Slameto (2003), siswa yang belajar akan 

menerima pengaruh dari keluarga berupa: cara orang tua mendidik, relasi antara anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar 

belakang kebudayaan.  

a. Cara Orang Tua Mendidik  

Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap belajar anaknya. Orang 

tua yang kurang/tidak memperhatikan pendidikan anaknya dapat menyebabkan anak 

tidak / kurang berhasil dalam belajarnya. Mendidik dengan cara memanjakan adalah cara 

mendidik yang tidak baik, karena anak akan berbuat seenaknya saja, begitu pula 

mendidik anak dengan cara memperlakukannya terlalu keras adalah cara mendidik yang 

juga salah. 

b. Relasi Antar Anggota Keluarga  

Relasi antar anggota keluarga yang terpenting adalah relasi orang tua dengan anaknya, 

selain itu relasi anak dengan saudaranya atau dengan anggota keluarga yang lain pun 

turut mempengaruhi belajar anak. Demi kelancaran belajar serta keberhasilan anak, perlu 

diusahakan relasi yang baik di dalam keluarga anak tersebut. 

c. Suasana Rumah 
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Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-kajadian yang sering 

terjadi di dalam keluarga di mana anak berada dan belajar. Suasana rumah yang 

gaduh/ramai dan semrawut tidak akan memberi ketenangan kepada anak yang belajar, 

selanjutnya agar anak dapat belajar dengan baik perlulah diciptakan suasana rumah yang 

tenang dan tenteram. 

d. Keadaan Ekonomi Keluarga  

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Anak yang sedang 

belajar membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat 

tulis, buku, dll. Fasilitas belajar itu hanya dapat terpenuhi jika keluarga mempunyai 

cukup uang. Jika anak hidup dalam keluarga yang miskin bahkan harus bekerja untuk 

membantu orang tuanya, akan dapat mengganggu belajarnya, sebaliknya keluarga yang 

kaya, orang tua sering cenderung untuk memanjakan anak, anak hanya bisa bersenang-

senang saja dan akibatnya kurang dapat memusatkan perhatiannya kepada belajar. 

e. Pengertian Orang Tua 

Anak belajar perlu pengertian dari orang tua. Bila anak sedang belajar jangan 

diganggu dengan tugas-tugas di rumah, kadang-kadang anak kurang bersemangat, orang 

tua wajib memberi pengertian dan mendorongnya, membantu kesulitan yang dialami 

anak di sekolah. 

f. Latar Belakang Kebudayaan 

Tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga mempengaruhi sikap anak 

dalam belajar, perlu kepada anak ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, agar 

mendorong semangat anak untuk belajar. 

5. Fungsi Keluarga 

Fungsi keluarga sebagai pendidik akan menjadi problem ketika fungsi tersebut 

tidak fungsional, baik karena ketidakfahaman fungsi keluarga maupun salah satu dari 
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anggota keluarga (bapak-ibu) berada di luar rumah untuk bekerja baik di dalam maupun 

luar negeri. Ketidakfahaman akan fungsi pendidik bagi orang tua akan berdampak 

negatif bagi anak meskipun orang tua berada di tengah-tengah keluarga, contoh beberapa 

anak-anak menjadi nakal, bandel karena tidak pernah mendapat kasih sayang orang 

tuanya. Apalagi jika salah satu orang tua berada di luar negeri (Arifin,1992). 

Fungsi pendidikan dalam keluarga, meskipun menjadi tanggung jawab suami istri, 

namun sebetulnya ibu lebih berperan dari pada ayah, Sebab budaya ketimuran lebih 

menekankan seorang suami bertanggung jawab mencari nafkah, sedangkan seorang istri 

mengatur manajemen keluarga termasuk pendidikan anak, tidak terbayang bagi kita, jika 

seorang ibu berada di luar negeri sedangkan bapak berperan sebagai ibu rumah tangga 

mencari nafkah dan mendidik putra, secara psikologis, bapak tidak begitu sabar dalam 

mendidik jika dibanding dengan seorang ibu, oleh karena itu wajar jika banyak anak 

menjadi nakal, anak-anak bermasalah, ketika ditinggal oleh ibu yang sedang bekerja di 

luar negeri (Nurteti, 2010). 

Keluarga sebagai pusat rekreasi. Ibarat perahu, keluarga adalah tempat berlabuh 

sebelum berlayar kembali. Kita faham bahwa sekarang ini untuk bisa survive dalam 

hidup, keluarga harus bekerja keras, banting tulang untuk menghidupi keluarga, tidak 

jarang kedua orang tua bekerja mancari nafkah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari 

dan pendidikan bagi putra- putrinya. Sehabis bekerja tentu pada saatnya kita berkumpul 

di dalam keluarga, ketika orang tua pulang dari bekerja, kemudian melihat putra-putrinya 

yang sehat, lucu, taat pada orang tua, sopan santun dan sifat-sifat baik yang lainnya, 

rasanya kita tidak merasa capek, meskipun seharian bekerja. Bisa makan bersama-sama, 

sholat berjama’ah, melihat televisi bersama, bercanda gurau menjadi obat lelah bagi 

keluarga.Hal tersebut tentu tidak terjadi, ketika salah satu dari anggota keluarga berada di 

luar rumah, termasuk seorang ibu yang menjadi TKW.Oleh karena itu wajar, jika anak-

Pengaruh Lingkungan Keluarga…,  Arie Wahyuni, FKIP UMP, 2015



16 
 

 
 

anak mencari rekreasi di tempat lain, jika fungsi keluarga sebagai tempat rekreasi 

disfungsional. 

Keluarga sebagai pusat pemenuhan kebutuhan lahiriyah dan batiniyah. Kita ketahui 

bahwa salah satu fungsi keluarga khususnya suami istri adalah pemenuhan kebutuhan 

biologis atau hubungan suami istri, kebutuhan ini adalah kebutuhan lahiriyah sekaligus 

batiniyah. Kebahagiaan keluarga dalam teori sosiologi ada teori fungsional, dimana 

keluarga adalah sebagai sebuah sistem dan apabila dalam sistem itu ada bagian yang 

tidak berfungsi, maka terjadilah disfungsional dalam keluarga yang mengakibatkan 

kurang harmonisnya keluarga bahkan tidak jarang terjadinya perceraian.Sebagai contoh 

apabila istri bekerja di luar negeri, maka fungsi pemenuhan biologis itu tidak bisa 

terjadi.Sebagai akibatnya banyak suami yang serong, demikian juga dengan istri yang 

berada di luar negeri, bisa juga berbuat demikian, oleh karena itu terjadinya perceraian 

dan gugat cerai atau istri yang menggugat cerai suami adalah hal yang wajar, sebagai 

dampak negatif berpisahnya suami-istri lantaran pekerjaan. 

Keluarga sebagai pusat kasih saying, dalam bahasa agama tujuan perkawinan 

adalah untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawwadah, warohmah yaitu keluarga 

yang mendapatkan ketentraman hati, saling cinta- mencintai dan saling menyayangi. 

Seiring dengan perkembangan usia perkawinan, maka hubungan biologis yang 

menyebabkan kita saling cinta-mencintai akan semakin berkurang, maka pada umur-

umur perak maupun umur emas dari perkawinan lebih banyak muncul sikap saling 

sayang dan menyayangi antara suami istri, dorongan agamalah yang mempererat dan 

memperkuat ikatan perkawinan, disamping tentunya kerukunan. 

Keluarga sebagai pusat ekonomi. Kebahagiaan keluarga tidak dapat lepas dari 

terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, sebab kafakiran menyebabkan 

kekufuran.Ekonomi keluarga sangat menentukan keharmonisan keluarga, meskipun 
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bukan segala-galanya, kondisi zaman yang menuntut kebutuhan keluarga semakin besar. 

Beberapa alasan yang menyebabkan seseorang pergi ke luar negeri atau bekerja di luar 

pulau adalah masalah ekonomi, namun kadang-kadang tujuan yang mulia ini ada juga 

dampak negatifnya,  jika semua anggota keluarga tidak menyadari, Meski ada fungsi-

fungsi keluarga yang tidak dapat dilakukan jika seseorang baik suami-istri bekerja jauh 

dari keluarga. 

 

C. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor eksternal peserta 

didik yang berpengaruh terhadap prestasi belajar. Faktor-faktor eksternal tersebut yang 

diteliti antara lain lingkungan keluarga dan tingkat perhatian orang tua. 

1. I gede Aditya (2012) dengan judul pengaruh partisipasi orang tua dalam mendidik di 

lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar siswa, terdapat pengaruh partisipasi orang 

tua dalam mendidik siswa di lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar siswa kelas X 

Akuntansi SMK N 1 Tejakula semester ganjil tahun ajaran 2012/2013. Besarnya 

koefisien determinasi (R2) adalah 0,559. 

2. Pratiwi (2010) dengan judul Pengaruh Lingkungan Tempat Tinggal dan Pendidikan 

Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

(Studi Terhadap Siswa di SDN I Semanding Kecamatan Pucanglaban Kabupaten 

Tulungagung). Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Terdapat pengaruh yang signifikan 

antara lingkungan tempat tinggal terhadap prestasi belajar siswa di SDN Semanding 1 

Pucanglaban Tulungagung. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi t yang lebih kecil 

dari α (0,000 < 0,05) dan thitung yang lebih besar dari ttabel (4,900 > 2,000); (2) 

Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar 

siswa di SDN Semanding 1 Pucanglaban Tulungagung. 
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Persamaan penelitian terdapat pada variabel yang diteliti yaitu sama meneliti 

mengenai lingkungan keluarga prestasi belajar anak dan analisa menggunakan regresi 

linear sederhana. 

Perbedaan terdapat pada desain penelitian dimana pada penelitian menggunakan jenis 

penelitian yaitu penelitian ex-post facto sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

metode survei. 

 

D. Kerangka Pikir 

Belajar sebagai proses atau aktivitas dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu faktor 

internal (dari dalam siswa) dan faktor eksternal (dari lingkungan). Faktor internal seperti 

keadaan jasmani, minat, kecerdasan, keamanan, bakat, sedang faktor eksternal meliputi 

lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, termasuk sarana dan prasarana belajar. 

Sebagai faktor eksternal lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan belajar anak. Peran orang tua dalam prestasi belajar anak adalah ikut 

membantu dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi anak baik masalah 

pelajaran maupun pergaulan, sehingga dengan itu anak akan merasa aman, tentram dan 

tidak merasa terlalu berat dalam menghadapi persoalan-persoalan. Bimbingan dan 

motivasi yang diberikan oleh orang tua pada anak akan membuat anak lebih giat dan 

semangat dalam belajar baik dilingkungan sekolah maupun dilingkungan keluarga, 

sehingga dengan cara itu anak akan lebih terkonsentrasi pada pelajaran sehingga 

dihasilkan prestasi belajar yang memuaskan. 

Disamping lingkungan keluarga berpengaruh terhadap prestasi belajar anak, 

lingkungan keluarga juga merupakan lingkungan pertama bagi anak dalam memperoleh 

pendidikan moral, pendidikan tentang tanggung jawab anak terhadap belajar serta 

pendidikan kepribadian siswa. 
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Dalam kaitan ini jelas lingkungan keluarga berpengaruh besar terhadap pribadi anak, 

dan cara belajar serta suasana belajar anak, atau dapat disimpulkan apabila kondisi 

lingkungan keluarga baik maka prestasi belajar siswa juga akan lebih baik dari pada 

prestasi belajar siswa yang kondisi lingkungan keluarga tidak kondusif. 

 

E. Gambar Kerangka Pikir Penelitian : 

 

 

                           

        Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

F. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis juga merupakan jawaban 

masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling tinggi tingkat kebenarannya. 

Secara implist, hipotesis itu juga menyatakan prediksi. (Suryabrata, 2003: 21). 

1. Jasmani 

2. Minat 

3. Kecerdasan 

4. Keamanan 

5. Bakat 

 

Lingkungan Keluarga 

1. Cara Orang Tua Mendidik 

2. Suasana Rumah 

3. Keadaan Ekonomi 

Keluarga 

4. Perhatian Orang Tua 

5. Relasi Antar Anggota 

Keluarga 

 

Faktor internal Faktor eksternal 

Prestasi Belajar 
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Pernyataan suatu hal yang bersifat sementara yang belum dibuktikan kebenarannya 

secara empiris dan pernyataan ini merupakan dugaan atau tekanan tentang apa saja yang 

kita amati dalam usaha untuk memahaminya (Nasution, 2007: 38). 

Hipotesis penelitian ini sebagai berikut: 

Hipotesis alternatif (Ha) : “Ada pengaruh positif lingkungan keluarga terhadap prestasi 

belajar pada siswa SMK Muhammadiyah 3 Purwokerto” 

Hipotesis nol (Ho) : “Tidak ada pengaruh positif lingkungan keluarga terhadap prestasi 

belajar pada siswa SMK Muhammadiyah 3 Purwokerto” 
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