
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa 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. Negara Indonesia sebagai negara berkembang sangat 

membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu usaha untuk 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas adalah melalui pendidikan. 

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang memiliki 

peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional 

yaitu melalui proses belajar mengajar. 

Keberhasilan pendidikan akan tercapai oleh suatu bangsa apabila ada 

usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan, dengan peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah yang berkaitan langsung dengan guru sebagai pendidik 

dan siswa sebagai anak didik. Salah satu usaha untuk mewujudkan tujuan 

tersebut adalah meningkatkan prestasi belajar siswa. Prestasi belajar pada 

hakekatnya merupakan pencerminan dari usaha belajar siswa (Syah, 2010). 

Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang 

sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. 

Keberhasilan atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat tergantung 
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pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun 

di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. Belajar merupakan proses penting 

bagi perubahan perilaku manusia dan mencakup segala sesuatu yang difikirkan 

dan dikerjakan (Syah, 2010). Untuk mengukur apakah seseorang telah belajar, 

maka diperlukan perbandingan antara perilaku sebelum dan setelah mengalami 

kegiatan belajar. Perilaku merupakan cerminan nyata yang tampak dalam sikap, 

perbuatan, dan kata-kata (pernyataan) sebagai reaksi seseorang yang muncul 

karena adanya pengalaman proses pembelajaran dan rangsangan dari 

lingkungannya. 

Tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang tercapai 

oleh peserta didik setelah diselenggarakannya kegiatan pendidikan. Seluruh  

kegiatan pendidikan, yakni bimbingan pengajaran dan/atau latihan diarahkan 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk mengetahui apa yang telah dicapai 

tersebut dilakukan suatu tes yang digunakan untuk memeroleh keterangan 

tentang hal tersebut adalah prestasi belajar (Hamalik, 2013). 

Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan 

yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukan dengan nilai tes 

atau angka nilai yang diberikan guru. Istilah prestasi belajar adalah hasil yang 

dicapai dari apa yang dikerjakan atau yang sudah diusahakan (Akbar & Hawadi, 

2004). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Liauwrencia & Putra, 2014) 

terhadap 32 orang siswa kelas XII IPA2 tahun ajaran 2013/2014 SMA Dharma 

Putra Tangerang diketahui bahwa prestasi belajar siswa dalam kategori rendah 

memiliki persentase 34%, prestasi belajar siswa dalam kategori sedang memiliki 
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persentase 59%, dan prestasi belajar siswa dalam kategori tinggi memiliki 

persentasi sebesar 6%. 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan data nilai prestasi belajar siswa 

kelas XI MIPA dan IPS SMA Ksatrian 2 Semarang Tahun Ajaran 2017/2018 yang 

menujukkan masih terdapat ketidakmaksimalan dalam pencapaian prestasi 

belajar, yaitu belum dapat mencapai nilai mata pelajaran minimal 80 yang berarti 

pula siswa hanya mendapatkan nilai C. Berdasarkan nilai siswa diketahui pada 

mata pelajaran agama, matematika, bahasa Inggris, geografi, ekonomi masih 

belum bisa mencapai batas minimal nilai 80. 

Mendapatkan hasil yang memuaskan dan mendapatkan prestasi di 

sekolah tidaklah mudah, karena ada banyak faktor yang memengaruhi 

keberhasilan belajar, yang dapat di ukur dari prestasi belajar siswa. Faktor yang 

memengaruhi prestasi atau hasil belajar adalah faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal dibagi menjadi dua jenis, yaitu faktor psikologis dan 

biologis, faktor psikologis antara lain meliputi kelelahan, suasana hati, motivasi, 

minat, dan keberhasilan belajar. Faktor biologis yang memengaruhi prestasi 

belajar adalah seperti usia, kematangan, dan kesehatan. Sedangkan faktor 

eksternal meliputi lingkungan, manusia dan non manusia seperti alam, benda 

dan lingkungan fisik. Dua faktor yang diduga turut memengaruhi prestasi belajar 

adalah faktor keluarga dan faktor lingkungan (Lestari, 2012). 

Faktor keluarga meliputi cara mendidik anak, hubungan orangtua dan 

anak, sikap orangtua, ekonomi keluarga, serta suasana dalam keluarga. 

Keluarga menjadi faktor awal penentu perkembangan di usia remaja. Hal ini 

disebabkan karena keluarga memberikan pengaruh yang sangat besar untuk 
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seluruh anggotanya. Perkembangan anak atau remaja akan optimal apabila 

mereka bersama keluarganya (Gunarsa & Gunarsa, 2004). 

Keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang harmonis, keluarga 

harmonis merupakan satu organisasi sosial yang paling penting dalam kelompok 

sosial dan keluarga merupakan lembaga di dalam masyarakat yang paling utama 

bertanggung jawab untuk mejamin kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis 

anak manusia (Ulfa, 2007). Keharmosisan keluarga itu akan terwujud apabila 

masing-masing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan 

sebagaimana mestinya, sehingga interaksi sosial yang harmonis antar unsur 

dalam keluarga itu akan dapat diciptakan. Peran manajerial orangtua menjadi 

penting bagi remaja terkait dengan memantau nilai-nilai sekolah (Santrock, 

2007). Namun pada kenyataannya tidak semua keluarga dapat memenuhi 

gambaran ideal tersebut, sehingga berdampak pada perkembangan remaja. 

Keluarga adalah sistem individu yang berinteraksi dengan subsistem 

yang berbeda, dimana terdapat sosialisasi antara orangtua dengan anak  

(Santrock, 2007). Sebagai lembaga pertama dan utama dalam melaksanakan 

proses sosialisasi, keluarga terutama orang tua diharapkan dapat menjalankan 

fungsinya dengan baik agar semua kebutuhan anak dapat terpenuhi sehingga 

tidak menimbulkan tekanan-tekanan dan frustrasi. Untuk itu, perlu menciptakan 

keharmonisan dalam keluarga agar tercipta rasa aman dan nyaman bagi anak 

sehingga tidak terjadi penyimpangan maupun berbagai bentuk kenakalan 

sebagai dampak kekecewaan yang dirasakan oleh anak. 

Selain faktor keluarga, faktor regulasi diri juga sangat memengaruhi 

prestasi belajar anak. Zimmerman  (Ormrod, 2009) menyatakan bahwa regulasi 
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diri merupakan faktor penting dalam menunjang siswa memperoleh prestasi yang 

optimal. 

Kemampuan regulasi diri yang baik akan menjadikan siswa memiliki 

prestasi belajar yang lebih baik (Kincheleo, Hayes, Rose, & Anderson, 2006). 

Regulasi diri dibutuhkan siswa agar siswa mampu mengatur dan mengarahkan 

dirinya sendiri, mampu menyesuaikan dan mengendalikan diri, terutama bila 

menghadapi tugas-tugas yang sulit. Siswa yang melakukan regulasi diri dalam 

belajar, secara sistematis mengatur perilaku dan kognisinya dengan 

memperhatikan aturan yang dibuat sendiri, mengontrol berjalannya suatu proses 

belajar dan mengintegrasikan pengetahuan, melatih untuk mengingat informasi 

yang diperoleh, serta mengembangkan dan mempertahankan nilai-nilai positif 

belajarnya. 

Konstruk regulasi diri menitikberatkan ada kontrol internal (interpersonal) 

perilaku individu (Friedman & Schustack, 2008). Regulasi diri akan menjadikan 

siswa mampu mengatur setiap aktivitas yang dijalani, sehingga ketika ada 

berbagai tugas dari guru akan dapat terselesaikan dengan maksimal sesuai 

dengan waktu yang ditetapkan. Regulasi diri menunjukkan bahwa individu-

individu memiliki kapasitas untuk memotivasi diri sendiri untuk menyusun tujuan-

tujuan pribadi, merencanakan strategi serta mengevaluasi dan memodifikasi 

perilaku yang akan dilakukan. Regulasi diri tidak hanya melibatkan awalan dalam 

pencapaian tujuan, tetapi juga menghindari lingkungan dan impuls emosional 

yang akan mengganggu perkembangan individu (Cervone & Pervin, 2012). 

Regulasi diri terlihat dari keterampilan belajar akademik dan keterampilan kontrol 

diri yang membantu siswa lebih mudah dalam belajar, sehingga dapat mencapai 

prestasi belajar yang maksimal. Kenyataannya, siswa masih saja menunjukkan 
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kurangnya prestasi belajar yang ditunjukkan sehingga dikhawatirkan dapat 

menghambat pencapaian tujuan utama dalam belajar. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

keharmonisan keluarga bagi remaja atau anak sangatlah penting karena dapat 

memengaruhi perkembangan anak dan berdampak pada prestasi belajar anak. 

Begitu juga halnya dengan regulasi diri yang dimiliki remaja, akan mampu 

meningkatkan kualitas belajarnya, sehingga remaja akan mampu mencapai 

prestasi belajar yang maksimal. Kenyataannya, penurunan prestasi belajar masih 

saja ditunjukkan oleh remaja. 

 

1.02.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris hubungan 

antara keharmonisan keluarga dan regulasi diri dengan prestasi belajar. 

 
1.03.   Manfaat Penelitian 

1.03.01. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi disiplin 

ilmu Psikologi, khususnya Psikologi Pendidikan dan Psikologi Perkembangan 

dalam kaitannya dengan prestasi belajar siswa. 

 

1.03.02. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pentingnya keharmonisan keluarga dan regulasi diri dalam kaitannya dengan 

prestasi belajar siswa. 
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