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ABSTRAK 

Suryani, Mega. 2015. Pengaruh Interaksi Teman sebaya dan Interaksi Teman 

Sebaya dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII pada Mata Pelajaran PAI 

di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo. Skripsi. Program Studi Pendidikan Agama 

Islam (PAI) Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo. Pembimbing (I) Dr. Muhammad Ali, M.Pd 

 

Kata Kunci:Interaksi Teman Sebaya, Lingkungan Keluarga, Motivasi Belajar. 

Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak 

mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar.  

Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa diantaranya adalah lingkungan 

keluarga. Dengan lingkungan yang aman, tenteram, tertib dan indah, maka semangat 

dan motivasi belajar mudah diperkuat. Selain itu, Interaksi juga memiliki pengaruh 

terhadap munculnya motivasi. Namun kenyataannya masih ditemukan rendahnya 

motivasi belajar siswa, yakni siswa cenderung kurang memperhatikan dan masih ada 

yang berbicara sendiri pada saat guru memberikan  pelajaran. Ada pula siswa yang 

begitu diberikan pekerjaan rumah dia menunda menyelesaikan tugas tersebut sampai 

waktu-waktu terakhir.  

Berangkat dari fenomena tersebut, masalah penelitian dirumuskan sebagai 

berikut: (1) Bagaimana interaksi teman sebaya terhadap motivasi belajar siswa pada 

mapel PAI  kelas VIII di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo?; (2) Bagaimana lingkungan 

keluarga siswa terhadap motivasi belajar siswa pada mapel PAI  kelas VIII di SMP 

Negeri 1 Siman Ponorogo? (3) Adakah hubungan yang signifikan antara Interaksi 

teman sebaya dan lingkungan keluarga dengan motivasi belajar siswa kelas VIII pada 

mata pelajaran PAI di SMP Negeri 1 SimanPonorogo?. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif yang 

bersifat korelasional. Teknik analisis datanya menggunakan rumus statistika yaitu 

korelasi berganda (multiple correlation). Teknik pengambilan sampel pada penelitian 

ini menggunakan teknik simple random sampling. Adapun teknik pengumpulan data 

menggunakan angket dan dokumentasi. 

Dari analisis data ditemukan: 1) Interaksi teman sebaya di SMP Negeri 1 

Siman Ponorogo dalam kategori cukup sebanyak 72 siswa (68,57%); 2) Lingkungan 

Keluarga kelas VIII di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo dalam kategori cukup 

sebanyak 70 siswa (66,67%); dan Motivasi belajar siswa kelas VIII pada mata 

pelajaran PAI di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo dalam kategori cukup yaitu 73 

siswa(69,52%), 3) Pada taraf signifikansi 5% F hitung >F tabel , maka �0 ditolak sehingga 

ada hubungan yang signifikan antara interaksi teman sebaya dan lingkungan keluarga 

dengan motivasi belajar siswa kelas VIII pada mata pelajaran PAI  di SMP Negeri 1 

Siman Ponorogo dengan koefisien korelasi sebesar 0,635. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1. Latar Belakang Masalah 

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 

dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 

Pendidikan merupakan masalah yang penting bagi manusia, karena 

pendidikan menyangkut kelangsungan hidup manusia. Manusia muda tidak 

hanya cukup tumbuh dan berkembang dengan hanya dorongan intrinsik saja, 

melainkan perlu bimbingan dan dorongan dari luar dirinya (pendidikan) agar ia 

menjadi manusia sempurna.  

Menurut UU Sisdiknas Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 menyebutkan, 

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, pengendalian diri, kepribadian, 
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kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara. 

Untuk bisa memenuhi harapan tersebut siswa harus memiliki motivasi 

belajar yang tinggi. Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab 

seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan mungkin 

melakukan aktivitas belajar.
1
 Dan yang pasti hal ini akan mempengaruhi 

prestasinya. 

Motivasi merupakan kondisi dalam diri individu yang dapat mendorong 

atau menggerakkan individu tersebut untuk melakukan aktifitas-aktifitas tertentu 

guna mencapai tujuan.
2
 Dalam hal belajar motivasi sangat penting perannya. 

Motivasi sangat menentukan kualitas perilaku seseorang. Apakah motivasi 

seseorang dalam melaksanakan ssuatu kegiatan tinggi atau rendah dapat dilihat 

dari kualitas perilakunya, yaitu yang ditunjukkan oleh kesungguhan, ketekunan, 

perhatian, konsentrasi dan ketekunan siswa. Siswa yang memiliki motivasi tinggi 

dalam belajar menampakkan minat besar dan perhatian yang penuh terhadap 

tugas-tugas belajar. Mereka memusatkan sebanyak energi fisik maupun psikis 

terhadap kegiatan tanpa mengenal rasa bosan apalagi menyerah. Sebaliknya 

siswa yang memiliki motivasi rendah menampakkan keenganannya, cepat bosan, 

dan berusaha menghindari dari prosese kegiatan belajar mengajar.
3
 

                                                
1 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 114. 

  2 Sukmadinata, Landasan Psikologi proses Pendidikan (Bandung: Rosda Karya, 2005), 61. 
3 Prayitno, Motivasi dalam belajar (Jakarta: P2LPTK Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 

Departemen Pendidikan & Kebudayaan, 1989), 10. 
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Dalam membicarakan soal macam-macam motivasi hanya akan dibahas 

dari dua sudut pandang motivasi intrinsik melakukan sesuatu dan motivasi 

ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap diri individu 

sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.
4
 

Sedangkan motivasi ekstrinsik sebagai motivasi yang dihasilkan di luar 

perbuatan itu sendiri misalnya dorongan yang datang dari keluarga/orang tua, 

guru, teman-teman dan anggota masyarakat yang berupa pemberian angka, 

pujian, hadiah, hukuman, penghargaan dan sebagainya.
5
 Motivasi ekstrinsik yang 

paling utama adalah dari orang tua atau keluarga. Hal ini dikarenakan semenjak 

kecil anak bersosialisasi, menerima pendidikan (pendidikan informal) pertama 

kalinya adalah di dalam keluarga, dan pendidikan yang diperoleh dalam keluarga 

ini merupakan pendidikan yang terpenting atau utama terhadap perkembangan 

pribadi anak. 

Sedangkan Belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi sebagai buah 

dari kegiatan belajar yang diperoleh oleh peserta didik melalui proses 

pembelajaran di kelas. Saat ini ditemukan tuntutan prestasi akademik pada siswa 

semakin tinggi sedangkan sementara daya belajarnya biasa-biasa saja. Untuk 

mencapai prestasi akademik yang tinggi dibutuhkan tingkat belajar yang tinggi 

pula. Untuk dapat belajar dengan baik diperlukan proses dan motivasi yang baik 

pula. Sehingga dalam kegiatan belajar itu kalau tidak melalui proses dengan 

                                                
4 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar....... 149. 
5  M. Fathurrahman, Belajar dan Pembelajaran, 149. 
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didasari motif yang baik, atau mungkin karena rasa takut, terpaksa atau sekedar 

seremonial, jelas akan menghasilkan hasil belajar yang semu, tidak otentik dan 

tidak tahan  lama. Dalam belajar terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, 

yaitu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor jasmaniah 

dan rohaniah. Sedangkan faktor eksternal adalah lingkungan yang ada di sekitar 

siswa salah satunya adalah lingkungan keluarga.
 6
 

Lingkungan berperan penting dalam perkembangan perilaku manusia. 

Faktor  lingkungan siswa dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa.
7
 Dalam 

Sistem Pendidikan Nasional dikenal tiga lingkungan pendidikan, yaitu 

lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan sekolah dan lingkungan masyarakat. 

Ketiga lingkungan pendidikan tersebut berfungsi sebagai wahana yang dilalui 

anak didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan 

yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan sekaligus untuk mencapainya.
8
 

Keluarga merupakan “tri pusat pendidikan” yang pertama dan terpenting 

karena sejak timbulnya adab kemanusiaan sampai kini, keluarga selalu 

mempengaruhi pertumbuhan budi pekerti tiap-tiap manusia. Di samping itu, 

orang tua dapat menanamkan benih kebatinan yang sesuai dengan kebatinannya 

sendiri ke dalam jiwa anak-anaknya. Inilah hak orang tua yang utama dan tidak 

bisa dibatalkan oleh orang lain.
9
    

                                                
 6Sadirman, Interaksi dan Motivasi Belajar mengajar (Jakarta: PT  Persada, RajaGrafindo, 

2006), 77. 
7 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 99. 
8 Uyoh Sadulloh, PEDAGOGIK Ilmu Mendidik (Bandung: Alfabeta, 2010), 186. 
9 Moh. Shochib, Pola Asuh Orang Tua: Untuk membantu Anak mengembangkan Disiplin  

Diri (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 10. 
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Selain itu, sebagai makhluk sosial anak senantiasa melakukan interaksi 

sosial dengan orang lain, interaksi sosial dapat menyebabkan seseorang menjadi 

dekat dan merasakan kebersamaan, namun sebaliknya dapat pula menyebabkan 

seseorang menjadi jauh dan tersisih dari suatu hubungan. Sedangkan faktor yang 

mendasari proses terbentuknya interaksi adalah Imitasi, Identifikasi, sugesti, 

motivasi, simpati dan empati.
10

 

Bagi anak interaksi sosial terjadi pertama kali di dalam keluarga, terutama 

dengan orang tua. Kemudian seiring dengan perkembangan lingkungan sosial 

seseorang, interaksi sosial meliputi lingkup sosial yang luas seperti sekolah dan 

dengan teman-teman.
11

 

Orang tua dan anak akan berkembang dengan baik apabila kedua belah 

pihak saling memupuk keterbukaan. Berbicara dan mendengarkan merupakan hal 

yang sangat penting. Selain itu teman sebaya (Peer) mempunyai fungsi yang 

sama dengan orang tua, teman bisa memberikan ketenangan ketika mengalami 

kekhawatiran, tidak jarang terjadi seorang anak yang tadinya penakut berubah 

menjadi pemberani berkat teman sebaya.
12

  Karena Pengalaman teman sebayanya 

berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar.
13

 Akan tetapi ancaman rekan 

                                                
10 Dasrun Hidayat, komunikasi antar Pribadi dan Medianya (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 

99. 
11

 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 

2010), 219. 
12 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 

2010), 224. 
13

 Dimyati, Belajar dan Pembelajaran, 98. 
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yang nakal, perkelahian antar siswa akan menganggu kesungguhan belajar. 

Sebaliknya pergaulan siswa yang rukun akan memperkuat motivasi belajar. 
14

 

Di SMPN 1 Siman ponorogo terdapat beberapa masalah. Hal ini dapat 

diketahui dari sikap siswa ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Siswa 

cenderung kurang memperhatikan dan masih ada yang berbicara sendiri pada 

saat guru memberikan pelajaran. Ada pula siswa yang begitu diberikan pekerjaan 

rumah dia langsung berupaya menyelesaikannya, sedangkan siswa lainnya belum 

mengerjakannya, Akan tetapi Interaksi antar teman sebayanya terjalin dengan 

baik mereka sering membicarakan masalah keluarga, diri sendiri maupun 

perasaan hatinya. Berdasarkan permasalahan yang muncul tersebut penulis 

mempunyai satu pertanyaan mendasar, yaitu apakah ada pengaruh antara 

interaksi teman sebaya dan lingkungan keluarga dengan motivasi belajar siswa 

pada mapel PAI, Sehingga berdasarkan realitas tersebut maka penulis ingin 

mengadakan penelitian dengan judul PENGARUH INTERAKSI TEMAN 

SEBAYA DAN LINGKUNGAN KELUARGA DENGAN MOTIVASI 

BELAJAR SISWA KELAS VIII PADA MATA PELAJARAN PAI DI SMP 

NEGERI 1 SIMAN PONOROGO TAHUN AJARAN 2014-2015.   

2. Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak melebar maka penelitian ini 

difokuskan pada permasalahan yang ada, yaitu yang berkaitan dalam 

                                                
14  Ibid, 99.  
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hubungannya  dengan motivasi belajar siswa di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo 

tahun ajaran 2014-2015. 

3. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Interaksi teman Sebaya terhadap Motivasi Belajar  siswa Pada 

mata pelajaran PAI kelas VIII di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo Tahun 

Ajaran 2014-2015? 

2. Bagaimana Lingkungan Keluarga terhadap Motivasi Belajar  siswa Pada 

mata pelajaran PAI kelas VIII di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo Tahun 

Ajaran 2014-2015? 

3. Adakah Hubungan yang signifikan antara Interaksi Teman sebaya dan 

Lingkungan Keluarga dengan motivasi belajar Pada mata pelajaran PAI kelas 

VIII di SMP Negeri 1 SIMAN Ponorogo Tahun Ajaran 2014-2015? 

4. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana interaksi teman sebaya terhadap Motivasi 

Belajar  siswa Pada mata pelajaran PAI kelas VIII  di SMP Negeri 1 Siman 

Ponorogo Tahun ajaran 2014-2015. 

2. Untuk mengetahui bagaimana lingkungan keluarga terhadap Motivasi Belajar  

siswa Pada mata pelajaran PAI kelas VIII di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo 

Tahun ajaran 2014-2015. 

3. Untuk mengetahui Ada tidaknya Hubungan yang signifikan antara interaksi 

teman sebaya dan lingkungan keluarga dengan motivasi belajar Pada mata 
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pelajaran PAI kelas VIII di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo Tahun Ajaran 

2014-2015? 

4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membuktikan teori tentang 

korelasi antara Interaksi teman sebaya dan lingkungan keluarga dengan 

motivasi belajar siswa, serta dapat juga digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi penelitian yang akan datang guna mengetahui pentingnya 

analisis motivasi belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Akan lebih memberikan banyak kesempatan untuk memperhatikan 

Interaksi teman sebayadan lingkungan keluarga yang lebih baik guna 

meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mencapai target belajar 

siswa yang diinginkan bagi guru 

 

 

 

b. Bagi Siswa 

Dapat memberikan informasi penting bagi tentang hubungan Interaksi 

teman sebaya dan lingkungan keluarga dengan motivasi belajar siswa 

khususnya pada mata pelajaran PAI di SMPN I Siman Ponorogo.  
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c. Bagi Guru 

Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya bagi guru 

tentang hubungan Interaksi teman sebaya dan lingkungan keluarga 

dengan motivasi belajar siswa khususnya pada mata pelajaran PAI di 

SMPN I Siman Ponorogo. 

d. Bagi Mahasiswa 

Sebagai latihan penelitian dalam menerapkan teori-teori yang didapatkan 

dibangku kuliah untuk diaplikasikan dalam menjawab permasalahan 

yang aktual, sekaligus memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam 

dunia pendidikan. 

5. Sistematika Pembahasan  

Laporan hasil penelitian ini akan disusun menjadi tiga bagian utama, yaitu 

bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. Untuk memudahkan dalam penulisan, 

maka pembahasan dalam laporan penelitian nanti peneliti kelompokkan menjadi 

5 bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berkaitan. Sistematika 

pembahasan ini adalah: 

Bab pertama, merupakan gambaran umum untuk memberikan pola 

pemikiran bagi keseluruhan laporan penelitian yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, adalah landasan teori tentang interaksi teman sebaya, 

lingkungan keluarga,  motivasi belajar siswa/siswi,  mata pelajaran serta 
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kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Bab ini dimaksudkan sebagai 

kerangka acuan teori yang dipergunakan untuk melakukan penelitian.  

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi, sampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan 

data dan teknik analisis data serta uji validitas dan reliabilitas instrumen. 

Bab keempat, adalah temuan dan hasil penelitian yang meliputi gambaran 

umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis) serta 

interpretasi. 

Bab kelima, merupakan penutup dari laporan penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran. 
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 BAB II  

LANDASAN TEORI, TELAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERPIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS  

 

A. Landasan Teori 

1. Interaksi Teman Sebaya 

a. Pengertian Interaksi Teman sebaya 

Interaksi akan selalu berkait dengan istilah komunikasi atau 

hubungan. Dalam proses komunikasi, dikenal adanya unsur komunikan 

dan komunikator. Hubungan antara komunikator dengan komunikan 

biasanya karena menginteraksikan sesuatu yang dikenal dengan istilah 

pesan.
15

 

Dalam kamus bahasa indonesia, teman sebaya atau teman 

pergaulan diartikan sebagai kawan, sahabat atau orang yang sama-sama 

bekerja atau berbuat. Teman sebaya adalah kelompok orang-orang yang 

seumuran dan mempunyai kelompok sosial yang sama seperti taman  

sekolah, teman bermain, teman bekerja. 

Sekolah sebagai lembaga pendidian formal, terdiri dari guru 

(pendidik) dan murid-murid atau anak-anak didik. antara mereka sudah 

                                                
  15 Sardiman, Interaksi dan Motivasi belajar-mengajar (Jakarta: PT Rajagrafindo 

persada,1986), 7.   
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tentu terjadi adanya hubungan. baik antara guru dengan siswa maupun 

siswa dengan siswa. 
16

 

Ketika anak sekolah dan sudah mempunyai pekerjaan rumah, 

waktu untuk bermain lebih sedikit dibandingkan dengan ketika ia masih 

berada dalam tahun-tahun prasekolahan. Namun dalam kebudayaan 

amerika saat ini, bermain dianggap sangt penting untuk perkembangan 

fisik dan psikologi sehingga semua anak di beri waktu dan kesempatan 

untuk bermain dan juga didorong untik bermain tanpa memperdulikan 

status sosial dan ekonomi. Dalam membahas akibat sosialisasi dari 

bermain, Lever mengatakan : selama bermain anak mengembangkan 

berbagai ketrampilan sosial sehingga memungkinkan utuk menikamati 

keanggotaan kelompok dalam masyarakat anak-anak.
17

 

Pergaulan sehari-hari antara anak dengan anak yang lain dalam 

masyarakat juga ada yang setara dan juga ada yang lebih dewasa di bidang 

tertentu. anak-anak yang lebih dewasa memberikan teguran kepada anak 

yang lebih kecil ketika anak tersebut melakukan kesalahan antara lain, 

anak yang nakal, anak yang jorok, dan melakukan perbuata-perbuatan yang 

berhahaya. Sesama kawan anak berkumpul untuk bercerita, bermain, tukar 

menukar pengalaman, membatu teman yang repot dan lain sebagainya 

yang mana semua itu adalah mengandung gejala pendidikan. 

                                                
16

Abu Ahmadi & Nur Uhbiyati,ilmu pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 26-27. 
17

Elizabeth B. Hurlock, psikologi perkembangan suatu pendekatan sepanjang rentan 

kehidupan edisi kelima, (Jakarta: Erlangga, 2004), 159-160. 
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Teman sebaya (peers) sebagai sebuah kelompok sosial sering 

didefinisikan sebagai semua orang yang memiliki kesamaan ciri-ciri seperti 

kesamaan tingkat usia. Dalam bermain dengan temannya, seorang anak 

mulai belajar dengan aturan yang belum sesuai dengan kebiasaan yang 

berlaku di rumahnya Dalam hal ini anak dituntut ntuk bersikap toleran, 

menghargai orang lain, meghormati orang lain dan lain sebagainya. 

Kawan-kawan sebaya (peers) adalah anak-anak remaja yang 

memiliki usia atau tingkat kematangan yang kurang lebih sama. 

Pertemanan berdasarkan tingkat usia dengan sendirinya akan terjadi 

meskipun sekolah tidak menerapkan sistem usia.  

Jadi Interaksi Teman sebaya adaalah hubungan komunikasi anak-

anak remaja yang memiliki usia atau tingkat kematangan yang kurang 

lebih sama. Karena etiap manusia pasti membutuhkan teman karib untuk 

bisa saling menghibur, Sebagai kawan, sebagai pendorong, memberikan 

dukungan fisik, dukungan ego, dan perbandingan sosial. Dalam kelompok 

sebaya, individu merasakan adanya kesamaan satu dengan yang lainnya 

seperti usia, kebutuhan dan tujuan yang dapat memperkuat kelompok itu, 

dalam kelompok sebaya, individu merasa menemukan dirinya (pribadi).  

Yang merupakan teman sebaya (peers) adalah anak-anak atau 

remaja-remaja yang dengan tingkat usia dan tingkat kecerdasan yang sama 

perbedaan usia akan tetap terjadi walaupun pembagian kelas di sekolah 

tidak berdasarkan usia. Salah satu fungsi utama dari kelompok teman 
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sebaya adalah menyediakan berbagai informasi tentang dunia diluar 

keluarga. Dari kelompok teman sebaya, remaja menerima umpan balik 

mengenai kemampuan mereka. Remaja belajar tentang apakah apa yang 

mereka lakukan lebih baik, sama baikknya atau bahkan lebih buruk dari 

apa yang dilakukan remaja lainnya.
18

 

Secara naluri, setiap manusia pasti membutuhkan teman karib 

untuk bisa saling menghibur, saling menyayangi dan saling mencurahkan 

segala perasaan atau persoalan-persoalan yang tengah mereka hadapi. 

sebagai teman karib sudah tentu saling bertemu, bergaul, dan berinteraksi 

satu sama lainnya. setiap orang pasti mendambakan persahabatan yang 

baik, abadi dan langgeng untuk mewujudkannya harus ada sikap yang 

saling menghormati dan menghargai serta bergaul dengan menggunakan 

akhlakul karimah, fungsi teman sangatlah penting, karena ia akan 

mempengaruhi kepribadian, perilaku dan sikap seseorang.
19

 

Dalam hal berteman dan bergaul syaikh abdul qadir al-jailani 

menjelaskan ada beberapa hal yang harus diperhatiakan anatara lain : 

a. lebih mengutamakan teman dari pada urusan hartanya 

b. membantu teman tanpa diminta ketika taman membutuhkan 

pertolongan kita 

c. menyimpan rahasia teman 

                                                
18 John W.Santrock, Adolescence Perkembangan Remaja terj. Sinto B. Adeler & Serly 

Saragi, (Jakarta: Erlangga, 2003), 209-220 
19 Muhidin Abdus Shahmad, Etika Bergaul di Tengah Gelombang Perubahan, (Surabaya: 

Khalista, 2007), 31 
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d. menjadi pendengar yang baik 

e. tidak meyinggung perasaan teman 

f. selalu mendo’akan teman 

g. selalu memuji kabaikan teman 

h. selalu mengucapkan terima kasih kepada teman ketika dia membantu 

kita. 

i. memanggil teman dengan nama yang disukai 

j.  selalu menjaga kehormatan teman seperti menjaga kehormatan dirinya 

sendiri. 

k. jangan mencerca sahabat 

l. mengantar teman ketika keluar dari rumah 

m.  memberi nasehat yang baik 

b. Persahabatan 

Karakteristik lain dari pola hubungan anak usia sekolah dengan 

teman sebayanya adalah munculnya keinginan untuk menjalin hubungan 

pertemanan yang akrab atau daam kajian psikologi perkebangan disebut 

dengan istilah Friendship (Persahabatan).
20

 

Jadi persahabatan lebih dari sekedar pertemanan biasa. Menurut 

McDevvit dan Ormrod setidaknya terdapat tiga kaulitas yang 

membedakan persahabatan dengan bentuk hubungan teman sebaya lainnya 

yaitu: 

                                                
20 Desmita, Psikologi Perkembangan,. 227 
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1) Adanya hubungan yang dibangun atas dasar sukarela 

2) Hubungan persahabatan dibangun atas dasar kesamaan kebiasaan. 

3) Persahabatan dibangun atas dasar hubungan timbal balik. 

Karakteristik yang paling umum dari persahabatan adalah 

keakraban (Intimacy) dan kesamaan (Similarity). Intimacy dapat diartikan 

sebagai penyingkapan diri dan berbagai pemikiran pribadi. Keakraban ini 

menjadi dasar bagi relasi anak dengan sahabat. Karena kedekatan ini, 

anak mau menghabiskan waktunya dengan sahabat, anak juga lebih 

bersedia berbagi dengan sahaabat meskipun terkadang terjadi situasi 

persaingan, sehingga menurunkan kesediaan mereka untuk berbagi 

dengan dengan sahabat.
21

 

Meskipun demikian, persahabatan memainkan peranan yang 

penting dalam perkembangan psikososial anak diantaranya adalah: 

a) Sahabat memberi kesempatan kepada anak untuk mempelajari 

ketrampilan-ketrampilan tertentu. Sahabat mengajarkan pada anak 

mengenai bagaiman berkomunikasi satu sama lain, sehingga anak 

memperoleh pengalaman belajar untuk mengenali kebutuhan dan 

minat orang lain, serta bagaimana bekerja sama dan mengelola 

konflik dengan baik. 
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b) Persahabatan memungkinkan anak untuk membandingkan dirinya 

dengan individu lain, karena anak biasanya menilai dirinya 

berdasarkan perbandingan dengan anak lain. 

c) Persahabatan mendorong munculnya rasa memiliki terhadap 

kelompok. Pada usia 10-11 tahun, kelompok menjadi penting. Anak 

menemukan sebuah organisasi sosial yang tidak hanya terdiri atas 

sekumpulan individu, tetapi juga mencakup adanya peran-peran, 

partisipasi kolektif dan dukungan kelompok untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas kelompok.
22

 

Sementara itu Santrock menyebutkan enam fungsi penting dari 

persahabatan yaitu 

1) Sebagai kawan (Companionship), di mana persahabatan memberi 

anak seorang teman yang akrab, teman yang bersedia meluangkan 

waktu bersama mereka dan bergabung dalam melakukan kegiatan-

kegiatan bersama. 

2) Sebagai pendorong (Stimulation), di mana persahabatan memberikan 

pada anak informasi-informasi yang menarik, kegembiraan dan 

hiburan. 

3) Sebagai dukungan fisik (Phsyical Support), di mana persahabatan 

memberikan waktu, kemampuan-kemampuan dan pertolongan. 
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4) Sebagai dukungan ego (Ego support), di mana persahabatn 

menyediakan harapan atau dukungan, dorongan dan umpan balik yang 

dapat membantu anak mempertahankan kesan atas dirinya sebagai 

individu yang mampu, menarik dan berharga. 

5) Sebagai perbandingan sosial (Social Comparison), di mana 

persahabatan menyediakan informasi tentang bagaimana cara 

berhubungan dengan orang lain, dan apakah anak melakukan sesuai 

dengan baik. 

6) Sebagai pemberi keakraban dan perhatian (Intimacy/affection), di 

mana persahabatn memberi anak-anak suatu hubungan yang hangat, 

erat, saling mempercayai dengan anak lain, yang berkaitan dengan 

pengungkapan diri sendiri.
23

 

c. Karakteristik Hubungan anak usia sekolah dengan keluarga 

Masa anak usia sekolah dipandang sebagai masa untuk pertama 

kalinya anak memulai kehidupan sosial mereka yang sesungguhnya. 

Bersamaan dengan masuknya anak ke sekolah maka terjadilah perubahan 

hubungan anak dengan orang tua. Perubahan tersebut diantaranya 

disebabkan adanya peningkatan pengunaan waktu yang dilewati anak-anak 

bersama temannya.
24

 

Hubungan orang tua dan anak akan berkembang dengan baik 

apabila kedua belah pihak saling memupuk keterbukaan. Berbicara dan 

                                                
       23 Desmita, Psikologi perkembangan,. 228. 

 24  Ibid, 220. 
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mendengarkan merupakan hal yang sangat penting. Perkembangan yang 

dialami anak sama sekali bukan alasan untuk menghentikan kebiasaan-

kebiasaan di masa kecilnya. Hal ini justru akan membantu orang tua dalam 

menjaga terbukanya jalur komunikasi.
25

 

Sesuai dengan perkembangan kongnitifnya yang semakin 

mataang, maka pada usia sekolah anak secara berangsur-angsur lebih 

banyak mempelajari mengenai motivasi orang tuanya, serta memahami 

aturan-aturan keluarga sehingga mereka menjadi lebih mampu untuk 

mengendalikan tingkah lakunya. Perubahan ini mempunyai dampak yang 

besar terhapad kualitas hubungan antara anak-anak usia sekolah dan orang 

tua mereka. Dalam hal ini, orang tua merasakan pengontrolan dirinya 

terhadap tingkah laku anak mereka berkurang dari waktu ke waktu 

dibandingkan pada tahun-tahun awal kehidupan mereka.
26

 

 

 

d. Karakteristik Hubungan Remaja dengan teman sebaya 

Perkembangan kehidupan sosial remaja juga ditandai dengan 

gejala meningkatnya pengaruh teman sebaya dalam kehidupan mereka. 

Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berhubungan atau bergaul 

dengan teman –teman sebaya mereka.  

                                                
 25 Ibid, 220. 
26 Desmita, Psikologi perkembangan,. 220. 
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Berbeda halnya dengan masa kanak-kanak, hubungan teman 

sebaya remaja lebih didasarkan pada hubungan persahabatan. Pada 

prinsipnya hubungan teman sebaya mempunyai arti yang sangat penting 

bagi kehidupan remaja. Dalam literatur psikologi perkembangan diketahui 

satu contoh klasik betapa pentingnya teman sebaya dalam perkembangan 

sosial remaja. Dua ahli teori yang berpengaruh yaitu Jean Piaget dan harry 

Stack Sullivan, menekankan bahwa hubungan teman sebaya anak dan 

remaja belajar tentang hubungan timbal balik yang simetris . anak 

mempelajari prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan melalui peristiwa 

pertentangan dengan teman sebaya. Mereka juga mempelajari secara 

efektif kepentingan-kepentingan dan perspektif teman sebaya dalam 

rangka memuluskan integrasi dirinya dalam aktivitas teman sebaya yang 

berkelanjutan.
27

 

Studi-studi kontemporer tentang remaja juga menunjukkan bahwa 

hubungan yang positif dengan teman sebaya diasosiasikan dengan 

penyesuaian sosial yang positif misalnya mencatat bahwa pengaruh teman 

sebaya memberikan fungsi-fungsi sosial dan psikologis yang penting bagi 

remaja. Bahkan dalam studi lain ditemukan bahwa hubungan teman 

sebaya yang harmonis selama masa remaja, dihubungkan dengan 

kesehatan mental yang positif pada usia setengah baya, secara lebih 

                                                
27
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rinci,Kelly dan hansen menyebutkan 6 fungsi positif dari teman sebaya 

yaitu 

1) Mengontrol impuls-impuls agresif. Melalui interaaksi dengan teman 

sebaya, remaja belajar bagaimana memecahkan pertentangan-

pertentangan dengan cara-cara yang lain selain dengan tindakan agresi 

langsung. 

2) Memperoleh dorongan emosional dan sosial serta menjadi lebih 

independen. Teman-teman dan kelompok teman sebaya memberikan 

dorongan bagi remaja untuk mengambil peran dan tanggung jawab 

mereka. Dorongan yang diperoleh remaja dari teman-teman sebaya 

mereka ini akan menyebabkan berkurangnya ketergantungan remaja 

pada dorongan keluarga mereka. 

3) Meningkatkan ketrampilan-ketrampilan sosial, mengembangkan 

kemampuan penalaran dan belajar untuk mengekspresikan perasaan-

perasaan dengan cara-cara yang lebih matang. Melalui percakapan dan 

perdebatan dengan temaan sebaya, remaja belajar mengekspresikan 

ide-ide dan peraasaan-perasaan serta mengembangkan kemampuan 

mereka memecahkan masalah. 

4) Mengembangkan sikap terhadaap seksualitas dan tingkah laku peran 

jenis kelamin. Sikap-sikap seksual dan tingkah laku peran jenis 

kelamin terutama dibentuk melalui interaksi dengan teman sebaya. 
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Remaja belajar mengenai tingkah laku dan sikap-sikap yang mereka 

asosiasikan dengan menjadi laki-laki daan perempuan. 

5) Memperkuat penyesuaian moral dan nilai-nilai. Umumnya orang-

orang dewasa mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang apa 

yang benar dan apa yang salah. Dalam kelompok teman sebaya, 

remaja mencoba mengaambil keputusan ataas diri mereka sendiri. 

Remaja mengevaluasi nilai-nilai yang dimilikinya dan yang dimiliki 

oleh teman sebayanya, serta memutuskan mana yang benar. Proses 

mengevaluasi ini dapat membantu remaja mengembangkan 

kemampuan penalaran moral mereka. 

6) Meningkatkan  harga diri (Self-esteem). Menjadi orang yang disukai 

oleh sejumlah besar teman-teman sebayanya membuat remaja merasa 

enak atau senang tentang dirinya.
28

 

Meskipun selama masa remaja kelompok teman sebaya 

memberikan pengaruh yang besar, namun orang tua tetap memainkan 

peranan yang penting dalam kehidupan remaja. Hal ini adalah karena 

antara hubungan dengan orang tua dan hubungan dengan teman sebaya 

memberikan pemenuhan dan kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dalam 

perkembangan remaja. 

Dalam hal kemajuan sekolah dan rencana karir misalnya remaja 

sering bercerita dengan orang tuanya. Orang tua menjadi sumber penting 

                                                
28 Desmita, Psikologi Perkembangan,. 230-231 
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yang mengarahkan dan menyetujui dalam pembentukan tata nilai dan 

tujuan-tujuan masa depan. Sedangkan dengan teman sebaya, remaja 

belajar tentang hubungan-hubungan sosial di luar keluaarga. Mereka 

berbicara tentang pengalaman-pengalaman dan minat-minat yang lebih 

bersifat pribadi seperti masalah pacaran dan pandangan-pandangan 

tentang seksualitas. Dalam masalah-masalah yang menjadi minat 

pribadinya ini umunya remaja merasa lebih enak berbicara dengan teman-

teman sebayanya. Mereka percaya bahwa teman sebaya akan memahami 

perasaan-perasaan mereka dengan lebih baik dibandingkan dengan orang-

orang dewasa. 

Manusia sebagai makhluk sosial pasti akan selalu bersentuhan 

dengan lingkungan sekitar. Lingkungan inilah yang secara langsung/tidak 

langsung dapat mempengaruhi karakter/sifat seseorang. Sartain (seorang 

ahli psikologi Amerika) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 

lingkungan (environment) meliputi semua kondisi dalam dunia ini yang 

dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, 

perkembangan atau life processes kita kecuali gen-gen.
29

  

 

 

 

2. Lingkungan Keluarga 

                                                
29 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), 72. 
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a. Pengertian Lingkungan Keluarga 

Lingkungan ialah sesuatu yang berada di luar diri anak dan 

mempengaruhi perkembangannya. Menurit Sartain (seorang ahli psikologi 

Amerika), lingkungan sekitar ialah meliputi semua kondisi dalam dunia 

ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku manusia, 

pertumbuhan, perkembangan kecuali gen-gen.
30

 

Menurut Dalyono beliau menyatakan bahwa, “Keluarga adalah 

ayah, ibu, dan anak-anak serta famili yang menjadi penghuni rumah. 

Faktor orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan anak 

dalam belajar”. 

 Sedangkan orang tua adalah kepala keluarga tempat untuk 

mencurahkan rasa kesedihan dan kesenangan kita. Orang tua memiliki 

kewajiban dan tanggung jawab untuk membantu anaknya jika mengalami 

kesulitan belajar dan memantau perkembangan anaknya. 
31

 

Keluarga ialah ikatan laki-laki dengan wanita berdasarkan hukum 

atau undang-undang perkawinan yang sah. Di dalam keluarga ini lahirlah 

anak-anak. Di sinilah terjadi interaksi pendidikan. Para ahli didik 

umumnya menyatakan, pendidikan di lembaga ini merupakan pendidikan 

pertama dan utama.  

Keluarga merupakan pengelompokkan primer yang terdiri dari 

sejumlah kecil orang karena hubungan semeda dan sedarah. Keluarga itu 

                                                
 30 H.M. Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam Jilid I (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 298. 

 31 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 59. 
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dapat berbentuk keluarga inti (Nucleus Family: ayah, ibu dan anak), 

ataupun keluarga yang diperluas (di saming inti, ada orang lain: kakek, 

nenek, adik, ipar, pembantu dan lain-lain).
32

  

Sedangkan Lingkungan Keluarga menurut Barnadib adalah 

lingkungan yang bertanggung jawab atas kelakuan, pembentukan 

kepribadian, kasih sayang, perhatian, bimbingan, kesehatan dan suasana 

rumah. 

Jadi yang dimaksud lingkungan keluarga adalah sesuatu yang 

berada di luar diri anak di mana ia dilahirkan dari ikatan laki-laki dan 

wanita berdasarkan hukum yang mempengaruhi perkembangannya.  

b. Peranan Keluarga 

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan awal kehidupan bagi 

manusia. Keluarga sangat penting dan berpengaruh pada individu yang 

akan terjun ke lingkungan masyarakat. Baik atau tidaknya kepribadian, 

bisa atau tidak menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat ia berada. 

Karena kepribadian dasar terbentuk dari keluarga.
33

 

 

Keluarga berpengaruh dalam pendidikan anak, seperti aqidah, 

budaya, norma dan emosional. Lembaga di dalam pedidikan keluarga 

memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam 

                                                
 32 Umar tirtahardja dan La Sula, Pengantar Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 

162.  
33  Darmansyah, Ilmu Sosial Dasar (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), 79. 
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perkembangan pribadi anak. Suasana pendidikan keluarga ini sangat 

penting diperhatikan, sebab dari sinilah keseimbangan jiwa di dalam 

perkembangan individu selanjutnya ditentukan.
34

 

Orang tua harus mengarahkan pendidikan dalam keluarga ke arah 

keteladanan yang positif. Pola pendidikan berbasis keteladanan dalam 

keluarga sangat menentukan kepribadian anak pada masa yang akan 

datang. Semakin banyak keteladanan dan pengalaman yang diberikan oleh 

sebuah keluarga ke pada anak-anaknya, semakin kuat pengaruh positif 

terhadap pembentukan kepribadian anak. Jika lingkungan keluarga tidak 

hanya memberi keteladanan atau bahkan memberi contoh yang negatif 

pada anak kelak yang dipraktikan anak dalam kehidupan sehari-hari 

adalah kepribadian yang negatif. 
35

 

Suasana keluarga sangat penting bagi perkembangan kepribadian 

anak, seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang 

harmonis dan agamis, yaitu suasana yang memberikan curahan kasih 

sayang, perhatian, dan bimbingan dalam bidang agama maka 

perkembangan kepribadian anak cenderung positif.
36

 

Keluarga selain berperan sebagai tempat manusia berkembang 

menjadi manusia sosial, terdapat pula peranan-peranan tertentu di dalam 

keluarga yang dapat mempengaruhi perkembangan individu sebagai 

                                                
34 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 39. 
35  Abdul Mustakim, Menjadi orang tua bijak (Bandung: Albayan Mizat, 2005), 32. 
36 Syamsu yusuf dan a. Juntika nurihsan, Teori Kepribadian (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), 27. 
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mahkluk sosial. Yang dapat mempengaruhi perkembangan individu 

diantaranya adalah: 

1) Keadaan Sosial Ekonomi keluarga
37

 

Hubungan sosial anak yang keluarganya mampu, orang tua 

dapat mencurahkan perhatian yang lebih mendalam, karena tidak 

disulitkan oleh kebutuhan primer, seperti mencari nafkah sehari-hari. 

Tetapi status sosial ekonomi tidak dapat dikatakan sebagai faktor yang 

mutlak, karena hal ini tergantung sikap orang tua terhadap anaknya. 

2) Keutuhan Keluarga
38

 

Di dalam keluarga terdapat ayah, ibu dan anak. Apabila tidak 

ada salah satu dari mereka, keluarga tersebut tidak utuh. Interaksi 

dalam keluaraga itu sifatnya penting. Apabila dalam keluarga orang 

tua sering bertengkar atau saling bermusuhan akan berpengaruh 

negatif terhadap perkembangan sosial anak. 

3) Sikap dan Kebiasaan-kebiasaan orang tua.
39

 

Cara bertingkah  laku orang tua dapat mempengaruhi suasana 

interaksi keluarga dan dapat merangsang perkembangan anak. Apabila 

orang tua melakukan sesuatu kadang-kadang anak menirukan 

perbuatan orang tuanya. 

4) Status anak
40

 

                                                
37 Abu Ahmadi, Psikologi sosial (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), 90 
38
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39 Ibid., 96. 
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Status anak disini adalah, status anak sebagai anak tunggal, 

status anak tunggal di dalam keluarga mempunyai pengaruh terhadap 

perkembangan sosialnya. Anak tunggal mengalami hambatan dalam 

perkembangan sosial, karena sehari-hari dan sewaktu-waktu tidak bisa 

bergaul dengan anak sebaya dalam interaksi kekeluargaan dan 

sebaliknya jika memiliki kakak atau adik maka sehari-hari dan 

sewaktu-waktu dapat bergaul dengan anak sebaya. 

c. Latar Belakang Peran Orang tua 

Di dalam al-Qur’an surat at-Tahrim ayat 6, allah berfirman: 

  

   

  

  

  

    

    

       

 

Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

                                                                                                                                      
40 Ibid., 98. 
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diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. 

(Q.S. at-Tahrim: 6) 

Dalam konteks pendidikan islam dalam keluarga, perintah allah 

dalam ayat tersebut merupakan dasar spiritual yang mendasari peran 

orang tua dalam mendidik anak-anakny, karena ayat ini memerintahkan 

orang tua khususnya seorang bapak sebagai kepala keluarga agar 

melindungi diri dan keluarganya, isteri dan ank-anaknya dari segala 

sesuatu yang akan menjerumuskan kehidupan, segala sesuatu yang 

akan menyengsarakan kehidupan mereka.
41

  

Kemudian untuk melindungi keluarga, orang tua harus 

senantiasa memberikan nasihat dan pendidikan yang baik dan dapat 

menjadikan dirinya sebagai suri tauladan bagi keluarganya, seorang 

bapak harus dapat menjadi panutan bagi anak-anknya. Jangan sampai 

orang tua tidak dapat memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya 

serta tidak dapat melindungi ank-anaknya dari lingkungan yang akan 

merusak. Bagi anak, keluarga merupakan lembaga pendidikan yang 

pertama dan utama dalam kehidupannya, home is the first and primary 

education of human life, karena begitu seorang bayi lahir, mulailah ia 

menjalani pendidikan dengan guru utamanya kedua orang tua.
42

 

Lingkungan keluarga merupakan lembaga pertama dan utama 

berlangsung secara wajar dan optimal, serta lebih dominan melalui 

                                                
41 Djamaluddin Darwis, Dinamika Pendidikan Islam : sejarah Ragam dan kelembagaan 

(Semarang: Rasail, 2006), 141-142. 
42 Jamaludin Darwis, Dinamika pendidikan Islam..., 142 
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media permainan. Keluarga merupakan dunia anak yang pertama yang 

memberikan sumbangan mental dan fisik terhadapnya.
43

  

Lingkungan keluarga sungguh-sungguh merupakan pusat 

pendidikan yang penting dan menentukan, karena itu tugas pendidikan 

adalah mencari cara, membantu para ibu dalam tiap keluarga agar dapat 

mendidik anak-anaknya dengan optimal. Anak-anak yang biasa turut 

serta mengerjakan segala pekerjaan di dalam keluarganya, dengan 

sendirinya mengalami dan mempraktekkan bermacam-macam kegiatan 

yang amat ber faedah bagi pendidikan watak dan budi pekerti seperti 

kejujuran, keberanian, ketenangan dan sebagainya. Keluarga juga 

membina dan mengembangkan perasaan sosial anak seperti hidup 

hemat, menghargai kebenaran, tenggang rasa, menolong orang lain, 

hidup damai, dan sebagainya. Jelaslah bahwa lingkungan keluarga 

bukannya pusat penanaman dasar pendidikan watak pribadi saja, tetapi 

pendidikan sosial.
44

   

d. Fungsi Keluarga  

Fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa 

aman, kasih sayang dan mengembangkan hubungan yang baikdengan 

anggota keluarga. Sedangkan anak yang dikembangkan dalam lingkungan 

keluarga yang kurang harmonis, orang tua bersikap keras kepala, tidak 
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memperhatikan nilai-nilai agama, maka perkembangan kepribadiannya 

cenderung mengalami kelainan dalam menyesuaikan dirinya.
45

 

e. Hubungan Orang Tua dengan Anak 

Pentingnya peran orang tua itu juga didukung oleh adanya taali 

pengikat hubungan orang tua dengan anak yang begitu kuat. Setidak-

tidaknya ada 4 tali pengikat yaitu: 

1) Hubungan Spiritual: anak merupakan amanah allah, kepercayaan allah 

kepada orang tua. Untuk itu anak-anak buah hatinya harus diasuh, 

dibesarkan, dididik dan dilindungi dengan penuh kesabaran, tanpa 

harus membentak apalagi menyakiti. Ini semua dilakukan orang tua 

semenjak anak masih berujud bayi dalam kandungan dengan penuh 

keikhlasan karena rasa tanggung jawabnya kepada Allah yang Maha 

Pencipta.  

2) Hubungan Psikologis: Hubungan anak dan oang tua yang terjalin 

dengan hubungan psikologis adalah hubungan kasih sayang yang 

murni dan tulus dari orang tua kepada anaknya dan begitu seharusnya 

sebaliknya. 

3) Hubungan biologis: anak merupakan darah daging orang tuanya 

sendiri, dalam darah anaknya mengalir darah orang tuanya. 

4) Hubungan Sosiologis: manusia itu pada hakikatnya merupakan 

makhluk sosial artinya manusia ingin hidup bersama dengan mahkluk 
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lainnya, karena hubungan sosial merupakan bagian dari kebutuhan 

hidupnya.
46

 

f. Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan 

Dasar- dasar tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anaknya 

meliputi: 

1) Adanya motivasi atau dorongan cinta kasih yang menjiwai hubungan 

orang tua dan anak. Kasih sayang orang tua yang ikhlas dan murni akan 

mendorong sikap dan tindakan rela menerima tanggung jawab untuk 

mengorbankan hidupnya dalam memberikan pertolongan kepada 

anaknya. 

2) Pemberian motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi nilai-nilai 

spiritual. Menurut para ahlu bahwa penanaman masa anak-anak (Usia 3 

sampai 6 tahun) seorang anak memiliki pengalaman agama yang asli 

dan mendalam serta mudah berakar dalam diri dan kepribadiannya. 

3) Tanggung Jawab sosial adalah sebagian dari keluarga yang pada 

gilirannya akan menjadi tanggung jawab masyarakat, bangas dan 

negara. Tanggung Jawab sosial itu merupakan perwujudan kesadaran 

tanggung jawab kekeluargaan yang dibina oleh darah, keturunan, 

kesatuan dan keyakinan. 

4) Memelihara dan membesarkan anaknya. Tanggung jawab ini 

merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak 
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memerlukan makan, minum dan perawatan, agar ia dapat hidup secara 

berkelanjutan. Selain itu ia bertanggung jawab melindungi dan 

menjamin kesehatan jasmani maupun rohani anak. 

5) Memberikan pendidikan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan 

ketrampilan yang berguna bagi kehuidupan anak, untuk kehidupan 

kelak sehingga ia telah dewasa akan mampu mandiri.
47

   

Penting bagi orang tua dan lingkungan rumah tangga 

memaklumi bahwa motivasi itu dapat ditingkatkan bila pengembangan 

sikap peserta didik terlibat dalam kejadian belajar. Suatu lingkungan 

keluarga baru akan dapat dikatakan berusaha memenuhi tuntutan 

motivasi belajar bila ia dapat mengadakan lingkungan yang kaya 

stimulasi mental dan intelektual dengan mengusahakan suatu suasana 

dan sarana belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk secara spontan dapat memperhatikan dan menyatakan diri 

terhadap berbagai kejadian di dalam lingkungannya. 

Lingkungan rumah dan keluarga seyogyangya memiliki 

kepekaan terhadap berbagai kebutuhan dan kekuatan yang sifatnya 

eksternal maupun internal yang tidak membatasi potensi dan berbagai 

kemungkinan subyek didik untuk berkembang.
48
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Keluarga memiliki pengaruh terhadap belajar anak. Hal ini 

terlihat dari: 

1) Cara Orang Tua mendidik 

Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan 

utama. Orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan 

pendidikan anaknya, misalnya mereka acuh tak acuh terhadap 

belajar anaknya, tidak memperhatikan sama sekali akan 

kepentinagn-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan anaknya 

dalam belajar, tidak mengatur waktu belajarnya, tidak 

menyediakan atau melengkapi alat belajarnya, tidak 

memperhatikan apakah anak belajar atau tidak, tidak mau tahu 

bagaimanakah kemajuan belajar anaknya, kesulitan-kesulitan yang 

dialami dalam belajar dan lain-lain, dapat menyebabkan anak 

tidak/kurang berhasil dalam belajarnya. 

Mendidik anak dengan cara memanjakannya adalah cara 

mendidik yang tidak baik. Orang tua yang terlalu kasihan terhadap 

anaknya tak sampai hati nuntuk memaksa anaknya belajar, akan 

membuat belajarnya menjadi kacau. Mendidik anak dengan cara 

memperlakukannya terlalu keras, memaksa dan mengejar-ngejar 

anak-anaknya untuk belajar, adalah cara mendidik yang juga salah. 
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Anak akan diliputi ketakutan dan akhirnya benci terhadap 

belajar.
49

  

2) 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 lainpun turut 

mempengaruhi belajar anak. Wujud relasi itu misalnya apakah 

hubungan itu penuh dengan kasih sayang dan pengertian, ataukah 

diliputi kebencian , sikap yang terlalu keras, ataukah sikap yang 

acuh tak acuh dan sebagainya. Begitu juga relasi anak dengan 

saudaranya atau dengan anggota keluarga yang lain tidak baik, 

akan dapat menimbulkan problem yang sejenis. 

3) Suasana Rumah 

Suasana rumah juga merupakan faktor yang penting yang 

tidak termasuk faktor yang disengaja. Suasana yang gaduh atau 

ramai dan semrawut tidak akan memberi ketenangan kepada anak 

yang belajar. Suasana tersebut dapat terjadi pada keluarga yang 

besar terlalu banyak penghuninya. Suasana rumah yang tegang, 

ribut dan sering terjadi cekcok, pertengkaran antar anggota 
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keluarga atau dengan keluarga lain menyebabkan anak menjadi 

bosan di rumah. Akibatnya belajarnya kacau.
50

  

Selanjutnya agar anak aadapat belajar dengan baik perlulah 

diciptakan suasana rumah yang tenang dan tentram. Di dalam 

rumah yang tenang dan tentram selainanak kerasan atau betah 

tinggal di rumah, anak juga dapat belajar dengan baik. 

4) Keadaan Ekonomi Keluarga 

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan 

belajar anak. Anak membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang 

belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis-menulis, buku-buku dan 

lain-lain. Fasilitas ini hanya dapat terpenuhi jika keluarga 

mempunyai cukup uang. 

Jika anak hidup dalam keluarga yang miskin, kebutuhan 

pokok anak kurang terpenuhi, akibatnya kesehatan anak terganggu, 

sehingga belajar anak juga terganggu. Akibat yang lain anak selalu 

dirundung kesedihan sehingga anak merasa minder dengan teman 

lain, hal ini pasti akan menganggu belajar anak. Bahkan mungkin 

anak harus bekerja mencari nafkah sebagai pembantu orang tuanya 

walaupun sebenarnya anak belum saatnya untuk bekerja. 

Sebaliknya keluarga yang kaya raya, orang tua sering 

mempunyai kecenderungan untuk memanjakan anak. Anak hanya 
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bersenang-senang dan berfoya-foya, akibatnya anak kurang dapat 

memusatkan perhatiannya kepada belajar.
51

 

5) Pengertian Orang tua 

Anak belajar perlu dorongan dan pengertian orang tua. Bila 

anak sedang belajar jangan diganggu dengan tugas-tugas di rumah. 

Kadang-kadang anak mengalami lemah semangat, orang tua 

wajibmemberi pengertian dan mendorongnya membantu sedapat 

mungkin nkesulitan yang dialami anak di sekolah. Kalau perlu 

menghubungi guru anaknya, untuk mengetahui perkembangannya. 

6) Memberikan Bimbingan 

Pemberian bimbingan ini dilakukan oleh orang tua di dalam 

lingkungan rumah tangga, para guru di dalam lingkungan sekolah 

dan masyarakt. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya 

pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal 

balik antara orang tua dan anak.
52

 

7) Membiasakan bergaul yang baik 

Sudah merupakan sunah alam dan fitrah manusia, bahwa 

setiap orang membutuhkan teman dan sahabat untuk saling 

membantu dan saling menyayangi. Oleh karena itu, orang tua 

dapat memilihkan teman yang baik untuk anknya. Sesorang anak 

relatif lebih sulit untuk memilih teman untuk dirinya sendiri, maka 
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orang tua yang memang sudah berpengalaman dalam hidup harus 

membantu anak untuk memilihkan teman yang dapat membantu 

anaknya menuju kebaikan. 

8) Memberikan kasih sayang 

Kasih sayang berperan penting dalam menentukan sikap 

dan tingkah laku kejiwaan seseorang. Kurangnya rasa kasih sayang 

pada diri seseorang terutama pada anak-anak akan menyebabkan 

tembok pemisah antara mereka dengan orang tuanya. Usaha untuk 

memperoleh kasih sayang, mungkin akan mengakibatkan mereka 

mengeluh, mengadu. Penyebab dari kurangnya kasih sayang antara 

lain kurangnya perhatian ibu dan adanya tindakan pilih kasih yang 

dilakukan oleh orang tua. 

Anak membutuhkan rasa kasih sayang dari orang tuanya. 

Keberadaan orang tua sebagai pendidik sangat diharapkan dalam 

memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Dalam perlakuan 

dan tindakan yang dilihat, didengar dan dirasakn oleh anak yang 

sedang dalam pertumbuhannya, hendaknya si anak merasa 

disayangi, tedak terancam oleh tindakan keras seperti marah, suara 

keras, membentak, menghardik, menyakitinya dengan memukul, 

mncubit dan menjentik. Hal-hal yang demikian inilah akan 

membentuk perilaku anak dalam lingkungan keluarga. 

9) Memberikan Penghargaan 
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Anak yang merasa dihargai oleh orang tuanya akan merasa 

bangga dengan dirinya dan gembira. Maka sikapnya terhadap 

dirinya dan orang lain disekitarnya akan positif dan 

menyenangkan. 

Keberhasilan anak dalam usahanya betapapun kecilnya 

perlu dihargai dengan senyum, pujian, tepuk tangan atau kata-kata. 

Penghargaan tersebut akan menumbuhkembangkan rasa harga diri 

pada anak. Apabila anak gagal dalam usahanya, tetap perlu 

dihargai atas kemauan dan keberaniannya untuk mencoba 

melakuakan usaha tersebut, agar ia mau mencobanya lagi.
53

 

3. Motivasi Belajar  

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Dengan dunia pendidikan, kebutuhan akan motivasi belajar 

merupakan dukungan yang penting sebagai penunjang keberhasilannya. 

Pada dasarnya belajar akan maksimal jika didukung kebutuhan dan 

motivasi. 

Sebelum kita mengetahui teori motivasi belajar, alangkah 

baiknya kita ketahui terlebih dahulu tentang pengertian belajar. Banyak 

diantara para ahli yang mengatakan tentang pengertian belajar. Menurut 

Cronbach belajar adalah : “learning is shown by change in behavior as a 

result of experience”. Belajar sebagai suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh 
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perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Menurut Drs. 

Slameto belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.
54

 

Pengertian belajar memang selalu berkaitan dengan perubahan, 

baik yang meliputi keseluruhan tingkah laku individu maupun yang hanya 

terjadi pada beberapa aspek dari kepribadian individu. Perubahan ini 

dengan sendirinya dialami tiap-tiap individu atau manusia sejak manusia 

lahir. 

Sedangkan motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam 

diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang 

lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya.
55

 

Ambar Teguh Sulistiyani  menyatakan bahwa motivasi sebagai 

“suatu keadaan dalam diri pribadi seseorang yang mempunyai energi, 

aktivitas, atau daya gerak yang secara langsung menyalurkan perilaku 

terhadap tujuan.” John W. Santrock (2008 : 451) memberikan pengertian 

motivasi sebagai: “motivation involves the processes that energize, direct, 

and sustain behavior.” (motivasi merupakan proses yang menggerakkan, 

mengarahkan, dan mendorong tingkah laku). 
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Mc. Donald mengatakan bahwa, motivation is a energy change 

within the person characterized by affective arousal and anticipatory goal 

reaction. Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi 

seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi 

untuk mencapai tujuan. (Oemar Hamalik, 1992: 173).
56

  

Dengan mengetahui pengertian motivasi dan pengertian belajar, 

maka pengertian motivasi belajar ialah daya penggerak yang timbul dari 

dalam diri individu atau siswa yang mendorong individu untuk 

melakukan aktivitas belajar. 
57

 

Jadi menurut pendapat saya motivasi adalah suatu dorongan 

energi penggerak dalam diri seseorang yang menjadikan dasar tindakan dan 

aksi untuk mengarahkan serta memperkuat tingkah laku untuk mencapai 

suatu tujuan. 

b. Jenis-Jenis Motivasi Belajar 

Dalam membicarakan soal macam-macam motivasi, maka 

motivasi terdiri dari dua sudut pandang, yakni motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik. 

Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif 

yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, 

karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan 
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sesuatu.
58

 Motivasi belajar intrinsik ini berupa hasrat dan keinginan 

berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. Perlu 

ditegaskan bahwa anak didik yang memiliki motivasi intrinsik 

cenderung akan menjadi orang yang terdidik.
59

 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi 

karena adanya perangsang dari luar.
60

 Faktor ekstrinsik tersebut adalah 

adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif dan kegiatan 

belajar yang menarik.
61

 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa indikator motivasi 

belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) adanya hasrat dan 

keinginan berhasil; (2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; 

(3) adanya harapan dan cita-cita masa depan; (4) adanya penghargaan 

dalam belajar; (5) adanya kegiatan yang menarik dalam belajar; (6) 

adanya lingkungan belajar yang kondusif; sehingga memungkinkan 

seseorang siswa dapat belajar dengan baik.
62

  

c. Faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Menurut raymond J. Wlodkowski dan judith H. Jaynes ada 

empat pengaruh utama dalam motivasi belajar seorang anak : budaya, 

keluarga, sekolah dan diri anak itu sendiri. 
63
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Menurut Oemar Hamalik, faktor-faktor yang mempengaruhi 

motivasi ialah umur, kondisi fisik, dan kekuatan intelegensi.
64

 Faktor-

faktor tersebut merupakan faktor internal yakni faktor yang berasal dari 

dalam individu. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009: 97-100) unsur-

unsur yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu : cita-cita atau aspirasi 

siswa, kemampuan siswa, kondisi siswa, kondisi lingkungan siswa, 

unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran serta upaya guru 

dalam membelajarkan siswa.
65

 

Faktor cita-cita akan memperkuat motivasi belajar intrinsik 

maupun ekstrinsik. Sebab tercapainya suatu cita-cita akan mewujudkan 

aktualisasi diri.
66

 Pada faktor kemampuan siswa, keinginan seorang 

anak perlu dibarengi dengan kemampuan atau kecakapan mencapainya. 

Kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan 

tugas-tugas perkembangan.
67

 Apabila seseorang merasa yakin dan 

mampu menghadapi tantangan maka biasanya orang tersebut terdorong 

melakukan kegiatan tersebut.
68

 

Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani 

mempengaruhi motivasi belajar. Seorang siswa yang sehat, kenyang 

dan gembira akan mudah memusatkan perhatian. Sebaliknya anak yang 
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sakit akan akan enggan belajar. Dengan kata lain, kondisi jasmani dan 

rohani siswa berpengaruh pada motivasi belajar.
69

 

Faktor lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, 

lingkungan  tempat tinggal, pergaulan sebaya dan kehidupan 

kemasyarakatan. Sebagai anggota masyarakat siswa dapat terpengaruh 

oleh lingkungan sekitar. Bencana alam, tempat tinggal yang kumuh, 

ancaman rekan yang nakal, perkelahian antar siswa, akan menganggu 

kesungguhan belajar. Sebaliknya kampus sekolah yang indah, 

pergaulan siswa yang rukun akan memperkuat motivasi belajar . 

Dengan lingkungan yang aman, tenteram, tertib, dan indah, maka 

semangat dan motivasi belajar mudah diperkuat.
70

 

Faktor motivasi belajar terkait unsur dinamis dalam belajar dan 

pembelajaran yakni, siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, 

ingatan, dan pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman 

hidup. Pengalaman teman sebayanya berpengaruh pada motivasi dan 

perilaku belajar. Guru adalah pendidik professional. Ia bergaul setiap 

hari dengan puluhan atau ratusan siswa. Intensitas pergaulan antara 

guru dan murid tersebut mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan jiwa siswa. 

d. Fungsi Motivasi Belajar 
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Adapun fungsi motivasi belajar, baik motivasi intrinsik maupun 

motivasi ekstrinsik sama berfungsi sebagai pendorong, penggerak, dan 

penyeleksi/pengarah perbuatan. Ketiganya menyatu dalam sikap 

terimplikasi dalam perbuatan. Dorongan adalah fenomena psikologis 

dari dalam yang melahirkan hasrat untuk bergerak dalam menyeleksi 

perbuatan yang akan dilakukan. Karena itulah baik dorongan atau 

penggerak maupun penyeleksi merupakan kata kunci dari motivasi 

dalam setiap perbuatan dalam belajar.
71

 

Motivasi mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. 

Tanpa motivasi tidak akan timbul perbuatan seperti belajar. Motivasi 

sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan (belajar) kepada 

pencapaian tujuan yang diinginkan. Motivasi belajar berfungsi sebagai 

penggerak, artinya besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau 

lambatnya suatu pekerjaan.
72

 

Secara keseluruhan uraian tersebut menunjukkan bahwa 

motivasi merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan dalam hal upaya 

menumbuhkan semangat belajar siswa. Dalam proses pembelajaran 

(baik formal, non formal, ataupun informal), adanya motivasi belajar 

baik motivasi yang timbul dari dalam maupun luar individu sangat 

diperlukan, sebab seseorang yang tidak memiliki motivasi dalam belajar 

maka ia tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. 
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4. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

a. Definisi Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan merupakan persoalan penting bagi umat. 

Pendidikan selalu menjadi tumpuan atau harapan untuk 

mengembangkan individu dan masyarakat. Pendidikan merupakan 

sarana untuk memajukan peradaban, mengembangkan masyarakat 

dan menciptakan generasi mampu berbuat banyak bagi kepentingan 

mereka.
73

 

Secara umum PAI merupakan mata pelajaran yang 

dikembangkan dari ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam agama 

Islam. Ajaran-ajaran dasar tersebut terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-

Hadist. 
74

 

Menurut Zakiyah Drajat pendidikan agama Islam adalah suatu 

usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa 

dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati 

tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan 

Islam sebagai pandangan hidup.
75

  

Jadi pendidikan agama Islam  merupakan usaha sadar yang 

dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk 
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meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

 

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Dikutip dari Permendiknas No. 22/2006 tentang standar Isi 

disebutkan bahwa tujuan Pendidikan Agama Islam di SMP/Mts 

adalah: (1) Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, 

pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, 

pengamalan, pembiasaan, serta pengamalan peserta didik tentang 

agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus 

berkembang keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT. (2) 

Mewujudkan manuasia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak 

mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, 

produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi (tasamuh), 

menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta 

mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah.
76

 

Untuk mencapai tujuan tersebut maka ruang lingkup 

Pendidikan Agama Islam meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 1) Al 
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Qur’an dan Hadits; 2) Aqidah; 3) Akhlak; 4) Fiqih; 5) Tarikh dan 

Kebudayaan Islam.
77
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5. Hubungan Interaksi teman sebaya dan Lingkungan Keluarga dengan 

Motivasi Belajar 

Lingkungan berperan penting dalam perkembangan perilaku manusia. 

Faktor  lingkungan siswa dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa.
78

 

Dalam Sistem Pendidikan Nasional dikenal tiga lingkungan pendidikan, yaitu 

lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan sekolah dan lingkungan 

masyarakat. Ketiga lingkungan pendidikan tersebut berfungsi sebagai wahana 

yang dilalui anak didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu 

proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan sekaligus untuk 

mencapainya.
79

 Di antara tiga pusat pendidikan tersebut, sekolah merupakan 

sarana yang sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Karena 

kemajuan jaman, keluarga tidak mungkin lagi memenuhi seluruh kebutuhan 

dan aspirasi generasi muda terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Semakin maju suatu masyarakat semakin penting peranan sekolah dalam 

mempersiapkan generasi muda sebelum masuk dalam proses pembangunan 

masyarakatnya itu.
80

  

Menurut Ki Hadjar Dewantara menyatakan bahwa keluarga 

merupakan “tri pusat pendidikan” yang pertama dan terpenting karena sejak 

timbulnya adab kemanusiaan sampai kini, keluarga selalu mempengaruhi 

pertumbuhan budi pekerti tiap-tiap manusia. Di samping itu, orang tua dapat 
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menanamkan benih kebatinan yang sesuai dengan kebatinannya sendiri ke 

dalam jiwa anak-anaknya. Inilah hak orang tua yang utama dan tidak bisa 

dibatalkan oleh orang lain.
81

 

Belajar sebagai proses interaksi untuk mencapai tujuan akan lebih 

efektif, bila ditunjang dengan motivasi yang tinggi, baik yang berupa intrinsik 

maupun ekstrinsik, dan orang tua adalah hal yang signifikan dalam 

membangkitkan motivasi seseorang. Perhatian yang cukup dan perlakukan 

orang tua yang bijaksana terhadap anak, akan berdampak pada kemampuan 

pengembangan potensi diri anak yang melahirkan motivasi belajar yang 

tinggi. Hal ini dikarenakan semenjak kecil anak bersosialisasi, menerima 

pendidikan (pendidikan informal) pertama kalinya adalah di dalam keluarga, 

dan pendidikan yang diperoleh dalam keluarga ini merupakan pendidikan 

yang terpenting atau utama terhadap perkembangan pribadi anak. 

Motivasi ekstrinsik sebagai motivasi yang dihasilkan di luar perbuatan 

itu sendiri misalnya dorongan yang datang dari keluarga/orang tua, guru, 

teman-teman dan anggota masyarakat yang berupa pemberian angka, pujian, 

hadiah, hukuman, penghargaan dan sebagainya.
82

  

Selain itu, Sebagai makhluk sosial anak senantiasa melakukan 

interaksi sosial dengan orang lain, interaksi sosial dapat menyebabkan 

seseorang menjadi dekat dan merasakan kebersamaan, namun sebaliknya 
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dapat pula menyebabkan seseorang menjadi jauh dan tersisih dari suatu 

hubungan. Sedangkan faktor yang mendasari proses terbentuknya interaksi 

adalah Imitasi, Identifikasi, sugesti, motivasi, simpati dan empati.
83

 

Bagi anak interaksi sosial terjadi pertama kali di dalam keluarga, 

terutama dengan orang tua. Kemudian seiring dengan perkembangan 

lingkungan sosial seseorang, interaksi sosial meliputi lingkup sosial yang luas 

seperti sekolah dan dengan teman-teman.
84

 

Orang tua dan anak akan berkembang dengan baik apabila kedua 

belah pihak saling memupuk keterbukaan. Berbicara dan mendengarkan 

merupakan hal yang sangat penting. Selain itu teman sebaya (Peer) 

mempunyai fungsi yang sama dengan orang tua, teman bisa memberikan 

ketenangan ketika mengalami kekhawatiran, tidak jarang terjadi seorang anak 

yang tadinya penakut berubah menjadi pemberani berkat teman sebaya.
85

 

Karena Pengalaman teman sebayanya berpengaruh pada motivasi dan 

perilaku belajar.
86

 

 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 
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Telaah hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap penelitian 

sebelumnya yang ada kaitannya dengan variable yang diteliti diantaranya: 

Skripsi dengan judul “Pengaruh Kedisiplinan Guru PAI terhadap Motivasi 

Belajar Siswa di SMAN 01 Parang Magetan Tahun Pelajaran 2010/2011,” oleh 

Kusni, NIM 210307175 dengan hasil: 1) tingkat kedisiplinan guru PAI cukup 

baik, 2) motivasi belajar siswa di sekolah ini juga cukup baik, 3) ada korelasi 

yang signifikan antara kedisiplinan guru PAI dengan motivasi belajar siswa. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Kusni terdapat persamaan dengan penelitian ini 

diantaranya pada variabel motivasi belajar sama-sama merupakan variabel 

dependen dan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Bedanya pada 

penelitian Kusni bertempat di SMAN 1 Parang Magetan, variabel independennya 

adalah  kedisiplinan guru PAI, terdiri dari tiga rumusan masalah, menggunakan 

analisis regeresi dan peneliti menggunakan teknik Stratified Random Sampling 

dalam pengambilan sampel. 

Penelitian kedua adalah tesis dengan judul “Hubungan Antara Lingkungan 

Belajar Dan Minat Belajar Dengan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akuntansi 

Siswa Kelas XI Jurusan IPS SMA Negeri I Paninggaran Kabupaten 

PekalonganTahun 2008,“ oleh Dwi Watoyo S.M, NIM: S820907004, dengan 

hasil (1) Ada hubungan yang positif antara lingkungan belajar dengan prestasi 

belajar mata pelajaran Akuntansi kelas XI jurusan IPS SMA Negeri I 

Paninggaran Pekalongan, hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan yang 

dilakukan, diperoleh rhitung > rtabel yaitu 0,30899 > 0,294, (2) Ada hubungan 
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yang positif antara minat belajar dengan prestasi mata pelajaran Akuntansi kelas 

XI jurusan IPS SMA Negeri I Paninggaran Pekalongan, hal ini ditunjukkan dari 

hasil perhitungan yang dilakukan, diperoleh rhitung > rtabel yaitu 0,32868 > 

0,294, (3) Ada hubungan yang positif lingkungan belajar dan minat belajar secara 

bersama-sama dengan prestasi mata pelajaran Akuntansi kelas XI jurusan IPS 

SMA Negeri I Paninggaran Pekalongan, hal ini ditunjukkan dari hasil 

perhitungan yang dilakukan, diperoleh rhitung > rtabel  yaitu 0,4118 > 0,294 dan 

untuk menguji keberartian dilakukan uji F dengan db = 2 dan dk = 43 dan 

diperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 4,29 > 3,21 dengan persamaan garis regresi Y = 

43,55 + 0,120X+ 0,145X2. Terdapat persamaan dengan penelitian saya 

diantaranya motivasi belajar sama-sama merupakan variabel independen dan 

jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif yang bersifat korelasional. Teknik 

pengambilan sampel dengan  simple random sampling. Bedanya, Teknik analisis 

yang digunakan adalah analisis regresi linier ganda. 

Penelitian ketiga ini dengan judul :“Korelasi antara Lingkungan Sekolah 

dan Kecerdasan Emosional dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII Reguler 

Pada Mata Pelajaran PAI di SMP Negeri 2 Ponorogo.” Oleh Muslimah Mufidah 

(210 310 208) dengan hasil 1) Lingkungan sekolah di SMP Negeri 2 Ponorogo 

dapat dikatakan dalam kategori cukup. Hal ini diketahui dari hasil penelitian 

yang menunjukkan prosentase tertinggi adalah kategori cukup yaitu 91 siswa 

(71,65%), sedangkan 19siswa(14,96%) dalam kategori baik, dan 17 

siswa(13,39%) dalam kategori kurang. 2). Kecerdasan emosional siswa kelas 
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VIII reguler di SMP Negeri 2 Ponorogo dapat dikatakan dalam kategori cukup. 

Hal ini diketahui dari hasil penelitian yang menunjukkan prosentase tertinggi 

adalah kategori cukup yaitu 89 siswa (70,08%), sedangkan 18siswa(14,17%) 

dalam kategori baik, dan 20siswa(15,75%) dalam kategori kurang. 3) Motivasi 

belajar siswa kelas VIII reguler pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 2 

Ponorogo dapat dikatakan dalam kategori cukup. Hal ini diketahui dari hasil 

penelitian yang menunjukkan prosentase tertinggi adalah kategori cukup yaitu 84 

siswa(66,14%), sedangkan 22 siswa(17,32%) dalam kategori baik, dan 

21siswa(16,54%) dalam kategori kurang. 4). Berdasarkan hasil perhitungan 

dengan menggunakan statistika didapatkan      F hitung sebesar 296,97 dan F
tabel

pada taraf signifikansi 5% sebesar3,07. Karena F hitung >F
tabel

 , maka �0 ditolak 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

lingkungan sekolah dan kecerdasan emosional dengan motivasi belajar siswa 

kelas VIII reguler pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 2 Ponorogo dengan 

koefisien korelasi sebesar 0,663. 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di atas, maka kerangka 

berpikir dalam penelitian ini adalah:  

1. Jika interaksi teman sebaya dan lingkungan keluarga baik, maka motivasi 

belajar siswa/siswi akan baik.  

2. Jika interaksi teman sebaya dan lingkungan keluarga kurang maka motivasi 

belajar siswa/siswi kurang. 
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D. Pengajuan Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat 

kebenarannya.
87

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah:  

H0  : Tidak ada hubungan yang signifikan antara interaksi teman sebaya dan 

lingkungan keluargal dengan motivasi belajar  siswa/siswi kelas VIII 

pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo. 

Ha : Ada hubungan yang signifikan antara interaksi teman sebaya dan 

lingkungan keluarga dengan motivasi belajar  siswa/siswi kelas VIII 

pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo. 
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