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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada 

era globalisasi sekarang ini menuntut adanya sumber daya manusia yang 

berkualitas dan unggul. Sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul 

merupakan syarat penting dalam tercapainya tujuan dari suatu pembangunan 

Nasional. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan 

sumber daya manusia yang berkualitas adalah pendidikan.  

Pendidikan merupakan upaya untuk membantu meningkatkan 

perkembangan siswa sebagai makhluk individu dan makhluk sosial sehingga 

siswa dapat hidup secara layak dalam kehidupannya. Melalui pendidikan siswa 

dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan, dikembangkan pula nilai-nilai moral 

serta keterampilannya untuk mencapai cita-cita yang diharapkan. Hal ini sejalan 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa 

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. 

Dalam laporan Forum Ekonomi Dunia (WEF) mengenai Indeks Daya 

Saing Global (CGI) 2016-2017 menempatkan Indonesia berada di peringkat 41 

dari 138 negara, lebih rendah dibandingkan dengan negara Malaysia yaitu ke-25 

dan Thailand ke-34 (Sunarto, 2016). Hal tersebut membuktikan bahwa pendidikan 

di Indonesia masih rendah sehingga dapat disimpulkan daya saing Indonesia juga 

masih rendah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan 

berbagai perubahan dalam dunia pendidikan, sebagai contoh yaitu memperbaharui 

kurikulum. 

Keberhasilan proses pendidikan tidak dapat dilepaskan dari proses belajar 

mengajar disekolah, sebab sekolah merupakan salah satu pelaksana pendidikan 

yang dominan dalam keseluruhan organisasi pendidikan disamping keluarga dan 
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masyarakat. Menurut A.M (2011, hlm. 22) “Belajar merupakan suatu proses 

interaksi antara diri manusia (id – ego –super ego) dengan lingkungannya yang 

mungkin berwujud pribadi, fakta, konsep ataupun teori”. Dapat disimpulkan 

bahwa proses belajar mengajar di sekolah merupakan kegiatan interaksi antara 

guru dan siswa, maupun siswa dengan siswa lainnya yang berlangsung dalam 

proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar.  Pencapaian hasil belajar 

yang baik, tentu bukan hanya berada pada siswa saja. Sebab, siswa dalam belajar 

tentu mendapatkan pengalaman dari sekeliling mereka yang membuat keinginan 

siswa untuk belajar menjadi lebih baik, atau sebaliknya.  

Keberhasilan proses belajar di sekolah dapat dinilai optimal apabila 

menghasilkan perubahan perilaku siswa yang dapat terlihat dari tinggi rendahnya 

hasil belajar siswa yang nantinya akan memberikan sumbangan dalam mencapai 

kesuksesan masa depan siswa. Menurut Purwanto (2013, hlm. 54) “Hasil belajar 

adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar 

sesuai dengan tujuan pendidikan”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah suatu kemampuan dan keterampilan yang dimiliki 

siswa setelah siswa tersebut mengalami aktivitas belajar. 

Untuk mengetahui hasil belajar siswa dapat dilakukan beberapa tes baik 

itu secara lisan ataupun tulisan yang bisa diselenggarakan oleh beberapa pihak 

yaitu guru, sekolah dan pemerintah. Pemerintah sendiri melakukan melakukan 

penilaian hasil belajar melalui program Ujian Nasional. Berikut ini terdapat data 

hasil rata-rata pencapaian ujian nasional mata pelajaran ekonomi SMA Negeri di 

Kota Bandung: 

Tabel 1.1  

Nilai Rata-Rata Ujian Nasional Mata Pelajaran Ekonomi SMA Negeri di 

Kota Bandung Tahun Ajaran 2014/2015 dan 2015/2016  

No. Nama Sekolah 2014/2015 2015/2016 

1. SMAN  1  Bandung 62,13 59,15 

2. SMAN  2  Bandung 68,36 57,27 

3. SMAN  3  Bandung 68,08 61,30 

4. SMAN  4  Bandung 60,02 57,50 

5. SMAN  5  Bandung 64,26 54,57 

6. SMAN  6  Bandung 58,42 49,67 

7. SMAN  7  Bandung 59,65 59,10 
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8. SMAN  8  Bandung 61,46 69,94 

No. Nama Sekolah 2014/2015 2015/2016 

9. SMAN  9  Bandung 60,76 52,09 

10. SMAN 10 Bandung 61,24 64,24 

11. SMAN 11 Bandung 62,46 68,68 

12. SMAN 12 Bandung 59,04 56,19 

13. SMAN 13 Bandung 60,24 54,02 

14. SMAN 14 Bandung 61,12 57,67 

15. SMAN 15 Bandung 62,90 46,80 

16. SMAN 16 Bandung 60,44 58,40 

17. SMAN 17 Bandung 59,13 63,45 

18. SMAN 18 Bandung 60,23 62,55 

19. SMAN 19 Bandung 59,64 55,28 

20. SMAN 20 Bandung 59,81 45,68 

21. SMAN 21 Bandung 61,08 63,23 

22. SMAN 22 Bandung 59,40 43,60 

23. SMAN 23 Bandung 60,36 62,20 

24. SMAN 24 Bandung 60,74 51,88 

25. SMAN 25 Bandung 60,23 57,67 

26. SMAN 26 Bandung 61,42 61,99 

27. SMAN 27 Bandung 57,53 54,16 

Rata-Rata 61,11 57,34 

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung (data diolah) 

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat kita lihat nilai pencapaian rata-rata 

hasil ujian nasional pada mata pelajaran ekonomi SMA Negeri di Kota Bandung 

dari tahun ajaran 2014/2015 sampai 2015/2016 mengalami penurunan. Pada tahun 

ajaran 2015/2016 terjadi penurunan nilai rata-rata ujian nasional pada mata 

pelajaran ekonomi sebesar 3,77%. Berdasarkan standar kelulusan ujian nasional 

yang telah ditetapkan pemerintah pada tahun 2016 yaitu sebesar 55, itu artinya 

seluruh SMA Negeri di Kota Bandung khususnya mata pelajaran ekonomi telah 

memenuhi standar kelulusan karena berada di atas rata-rata nasional.  Namun 

berdasarkan standar penilaian yang telah ditetapkan Kemenidikbud melalui 

permendikbud 81 A tentang Implementasi Kurikulum 2013 siswa dikatakan telah 

memenuhi standar ketuntasan apabila memperoleh nilai 2,66. Jika nilai rata-rata 

ujian nasional dikonvesikan kedalam rentan angka 1-4 maka nilai 57,34 akan 

menjadi 2,29, itu artinya nilai pencapaian rata-rata ujian nasional pada mata 
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pelajaran ekonomi di Kota Bandung dinyatakan belum memenuhi standar yang 

telah ditetapkan. 

Dilihat dari nilai pencapaian rata-rata ujian nasional pada mata pelajaran 

ekonomi SMA Negeri di Kota Bandung di atas yang belum memenuhi standar ini  

dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam siswa sedangkan faktor 

eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa. Syah (2013, hlm. 129) 

mengatakan bahwa “faktor yang mempengaruhi hasil belajar digolongkan atas 

tiga macam yaitu faktor internal,  faktor eksternal, dan faktor pendekatan belajar”. 

Faktor internal yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa berupa aspek 

fisiologis dan aspek psikologis, faktor eksternal yakni kondisi lingkungan di 

sekitar siswa berupa lingkungan sosial (keluarga, guru dan staf, masyarakat, 

teman) dan lingkungan nonsosial (rumah, sekolah, peralatan, dan alam), dan 

faktor pendekatan belajar yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi 

dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-

materi pelajaran. Faktor eksternal yang dipilih dalam penelitian ini merupakan 

kelompok teman sebaya dan perhatian orang tua. 

Berdasarkan  teori stimulus-respon yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov 

dan Hull, dapat diketahui bahwa lingkungan berpengaruh terhadap hasil belajar, 

baik melalui perantara dengan memerhatikan pemikiran rasional peserta didik, 

maupun tidak. Lingkungan yang dimaksud meliputi kelompok teman sebaya dan 

perhatian orang tua. 

Pengertian dari teman sebaya menurut Santrock (2007, hlm. 218) 

merupakan anak-anak atau remaja yang memiliki usia atau tingkat kematangan 

yang kurang lebih sama. Teman sebaya merupakan lingkungan kedua setelah 

lingkungan keluarga, dalam lingkungan teman sebaya memungkinkan beberapa 

individu untuk membuat suatu kelompok berdasarkan beberapa persamaan sikap, 

sifat, perilaku, kecerdasan dan sebagainya. Pergaulan kelompok teman sebaya 

yang membawa pengaruh positif akan mampu meningkatkan motivasi belajar 

yang tinggi terhadap pendidikan siswa, timbulnya rasa solidaritas, mampu bekerja 

sama dengan orang lain dan lain sebagainya. Sedangkan pergaulan kelompok 
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teman sebaya yang membawa pengaruh negatif akan membuat siswa 

mengabaikan pendidikannya, cenderung mengarahkan pada perilaku 

menyimpang, timbulnya kenakalan remaja dan perilaku yang lainnya. Bagaimana 

cara siswa melakukan penilaian terhadap kelompok teman sebaya yang akan 

menentukan bagaimana kelompok teman sebaya yang akan dipilihnya. Sejalan 

dengan hasil penelitian Schunk dan Miller (2002) dalam Schunk, Pintrich, & 

Meece (2012, hlm. 365) “Motivasi berkurang ketika anggota keluarga tidak 

menghargai usaha penguasaan dan ketika para murid tidak bergaul dengan rekan-

rekan sebaya yang berorientasi penguasaan”.  

Teman sebaya memiliki pengaruh terhadap motivasi belajar siswa yang 

pada akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar siswa itu sendiri. Faktor yang 

tidak kalah penting namun sering luput dari perhatian para guru dan para orang 

tua adalah peranan teman sebaya anak. Teman sebaya anak yang ada di sekolah 

maupun dalam lingkungan tempat tinggal dapat mempengaruhi perilaku anak, 

persepsi anak terhadap belajar dan sekolah, dan yang paling penting adalah dapat 

mempengaruhi motivasi belajar anak.  

Di dalam UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 Bab IV pasal 7 disebutkan 

bahwa “Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan 

pendidikan dasar kepada anaknya”. Pendidikan dasar yang dimaksud adalah 

segala bentuk usaha, dorongan, keterlibatan orangtua dalam kegiatan belajar anak 

baik di rumah maupun di sekolah. Keterlibatan orangtua dalam memberikan 

bimbingan belajar bagi anak dan juga menyediakan fasilitas belajar terutama 

buku-buku pelajaran serta dorongan untuk lebih menggiatkan anak belajar. 

Menurut Slameto (2010, hlm.  60) perhatian adalah “cara orang tua mendidik 

anaknya besar pengaruhnya terhadap belajar anaknya”, jadi keberhasilan belajar 

siswa juga dipengaruhi oleh pola asuh orang tua siswa. 

Pengertian Perhatian orang tua menurut Bangun (2008, hlm. 5) adalah 

pemusatan tenaga psikis yang berupa pengamatan atau pengawasan yang 

dilakukan oleh orang tua terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh anaknya 

secara terus menerus, agar apa yang diinginkan dapat tercapai, atau banyak 

sedikitnya kesadaran yang menyertai suatu aktivitas yang dilakukan.  
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Perhatian orang tua yang baik di rumah akan menumbuhkan dorongan atau 

motivasi belajar siswa yang baik pula. Perhatian yang diberikan orang tua, seperti 

perhatian pada kebutuhan biaya sekolah akan menumbuhkan motivasi belajar 

yang baik bagi siswa. Siswa akan berfikir bahwa orang tuanya bekerja keras dan 

memberikan perhatian pada kebutuhan biaya pendidikan dirinya, maka ia harus 

belajar dengan baik sehingga ia rajin mengikuti pelajaran disekolah maupun 

belajar di rumah untuk menyenangkan hati orang tuanya. Namun Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gottfried, Fleming, dan Gottfried 

dalam Schunk, Pintrich, & Meece (2012, hlm. 429) yang menunjukkan bahwa 

“anak-anak yang lingkungan keluarganya memiliki lebih banyak stimulasi 

kognitif menampilkan motivasi akademis yang lebih tinggi”. 

Motivasi belajar merupakan faktor internal dan eksternal yang sangat 

mempengaruhi siswa dalam melakukan proses belajar dikelas. Perbedaan motivasi 

belajar dari tiap siswa akan sangat mempengaruhi hasil belajar yang akan dicapai 

oleh siswa. Hal tersebut karena motivasi belajar yang dimiliki tiap siswa berbeda 

antara satu dengan yang lainnya. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi 

akan lebih tertarik, antusias, merasa senang dan semangat dalam belajar. Namun 

sebaliknya jika motivasi belajar yang dimiliki siswa rendah maka hanya akan 

timbul rasa malas dalam belajar yang nantinya akan mempengaruhi prestasi 

belajar siswa tersebut karena siswa akan enggan untuk mengajukan pertanyaan 

atau tidak terjadinya interaksi timbal balik. Saat motivasi belajar tinggi maka 

kegiatan belajar mengajar akan berlangsung secara lancar dan memudahkan guru 

untuk berinteraksi dengan siswa dalam menjelaskan materi ajarnya, siswa pun 

secara aktif sering mengajukan pertanyaan dan lebih kritis.  

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, faktor yang 

diduga kuat mempengaruhi hasil belajar siswa adalah kelompok teman sebaya, 

perhatian orang tua, dan motivasi belajar, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut terkait permasalahan yang sedang terjadi dengan judul 

penelitian yaitu “Pengaruh Kelompok Teman Sebaya dan Perhatian Orang 

Tua terhadap Motivasi Belajar serta Implikasinya terhadap Hasil Belajar 
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Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi (Survey Eksplanatori pada Siswa Kelas 

XI IIS SMA Negeri di Kota Bandung)”. 

 

 

 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran umum  tentang kelompok teman sebaya, perhatian 

orang tua, motivasi belajar, dan hasil belajar pada siswa kelas XI IIS SMA 

Negeri di Kota Bandung? 

2. Bagaimanana pengaruh kelompok teman sebaya terhadap motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran Ekonomi? 

3. Bagaimana pengaruh perhatian orang tua terhadap motivasi belajar belajar 

siswa pada mata pelajaran Ekonomi? 

4. Bagaimana pengaruh kelompok teman sebaya terhadap hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Ekonomi? 

5. Bagaimana pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Ekonomi? 

6. Bagaimana pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Ekonomi? 

 
1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahu bagaimana gambaran umum tentang kelompok teman 

sebaya, perhatian orang tua, motivasi belajar, dan hasil belajar pada siswa 

kelas XI IIS SMA Negeri di Kota Bandung. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh kelompok teman sebaya terhadap motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh  perhatian orang tua terhadap motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran Ekonomi. 

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kelompok teman sebaya terhadap 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi. 

5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi. 

6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh motivasi belajar terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi. 

 
1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan kontribusi bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran atau bahan 

kajian lebih lanjut sebagai perluasan dari penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan masalah hasil belajar siswa. 

b. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan kajian 

dalam mengembangkan penelitian terdahulu tentang hasil belajar siswa.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Untuk Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sekolah 

sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pada 

mata pelajaran Ekonomi. 

b. Untuk Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru 

sebagai sumbangan pemikiran untuk memahami aktivitas belajar dan 

motivasi belajar siswa, sehingga dapat memberikan hal yang positif dalam 

meningkatkan keaktifan siswa pada proses pembelajaran ekonomi. 

 

 


