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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Pendidikan merupakan elemen yang sangat penting dalam menjalani 

kehidupan. Karena dari sepanjang perjalanan manusia pendidikan merupakan 

barometer untuk mencapai maturasi (proses menjadi dewasa/matang) nilai-

nilai kehidupan. Sesuai dengan tujuan pendidikan yang dijelaskan dalam 

Undang undang RI No. 20 tahun 2003,  tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bab I Pasal 1 No.1, yang berbunyi: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara.
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Hal ini diselaraskan dalam Al-Qur’an Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang 

berbunyi: 

ُ لَُكْم ۖ وَ  ِلِس فَٱْفَسُحى۟ا يَْفَسحِ ٱَّللَّ ۟ا إِذَا قِيَل لَُكْم تَفَسَُّحى۟ا فِى ٱْلَمَجَٰ َٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَه َءاَمىُىَٰٓ إِذَا قِيَل يََٰ

 ُ ٍت ۚ َوٱَّللَّ ُ ٱلَِّذيَه َءاَمىُى۟ا ِمىُكْم َوٱلَِّذيَه أُوتُى۟ا ٱْلِعْلَم َدَرَجَٰ بَِما  ٱوُشُزو۟ا فَٱوُشُزو۟ا يَْزفَعِ ٱَّللَّ

  تَْعَملُىَن َخبِيز  

                                                           
1
 Pemerintah, RI., Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004),  h. 2 
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“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, ”Berilah 

kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, ”Berdirilah kamu,” 

maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

”(QS. Al-Mujadalah : 11). 

Dari ayat tersebut kita bisa mengambil tafsiran bahwa Orang yang 

beriman dan berilmu pengetahuan akan menunjukkan sikap yang arif dan 

bijaksana. Iman dan ilmu tersebut akan membuat orang mantap dan agung. Ini 

berarti pada ayat tersebut membagi kaum beriman kepada dua kelompok 

besar, yang pertama sekadar beriman dan beramal saleh, dan yang kedua 

beriman dan beramal saleh serta memiliki pengetahuan. Derajat kelompok 

kedua ini menjadi lebih tinggi, bukan saja karena nilai ilmu yang 

disandangnya, tetapi juga amal dan pengajarannya kepada pihak lain baik 

secara lisan, tulisan maupun dengan keteladanan. Kita bisa saksikan, orang-

orang yang dapat menguasai dunia ini adalah orang orang yang berilmu, 

mereka dengan mudah mengumpulkan harta benda, mempunyai kedudukan 

dan dihormati orang. Ini merupakan suatu pertanda bahwa Allah Swt 

mengangkat derajatnya. Jadi antara iman dan ilmu harus selaras dan 

seimbang, sehingga kalau menjadi ulama, ia menjadi ulama yang 
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berpengetahuan luas, kalau ia menjadi dokter, maka akan menjadi dokter yang 

yang beriman dan sebagainya. 

Dari sini kita melihat bahwa pendidikan sangatlah penting bagi 

kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat kelak, akan tetapi untuk 

menempuh pendidikan yang baik maka kita harus berada pada lingkungan 

yang baik pula, dan jika kita berada pada lingkungan yang buruk maka 

kemungkinan besar keburukan akan mempengaruhi kita. 

Lingkungan pergaulan adalah wadah atau tempat dimana kita 

berinteraksi dengan apa saja yang ada disekitar kita, entah itu manusia, 

hewan, maupun benda disekitar kita. namun ada 3 lingkungan yang sangat 

besar pengaruhnya terhadap seorang siswa yang sedang menempuh jenjang 

pendidikannya dalam mendapatkan prestasi belajar yang optimal. diantaranya 

adalah lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebagaimana yang di 

sebutkan sebagai tripusat pendidikan. 

Siswa dengan lingkungan keluarga yang tidak harmonis, masalah 

pergaulan anak kurang mendapat perhatian dari orang tua, dapat 

menyebabkan kemungkinan dari mereka ada yang terjerumus dalam 

lingkungan pergaulan yang kurang tepat. Siswa yang hidup dalam keluarga 

kacau tidak harmonis tersebut, biasanya akan kurang mendapat perhatian dan 

kasih sayang dari orang tua. Selanjutnya mudah hanyut dalam pergaulan 

lingkungannya. Hal tersebut serupa dengan bagaimana kondisi lingkungan 
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pergaulan anak ketika di sekolah, saat keadaan sekolah kurang mendukung 

terhadap keberhasilannya. 

Dalyono mengatakan bahwa lingkungan sekolah dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

Keadaan sekolah tempat turut mempengaruhi tingkat keberhasilan 

belajar. Kualitas guru, metode mengajarnya, kesesuaian kurikulum dengan 

kemampuan anak, keadaan fasilitas atau perlengkapan di sekolah, pelaksanaan 

tata tertib sekolah, dan sebagainya, semua ini turut mempengaruhi 

keberhasilan anak.
2
 

Kehidupan keseharian anak dalam lingkungan pergaulannya 

dimasyarakat juga perlu diperhatikan, dalam pergaulan antar masyarakat 

terlihat adanya keakraban, kerjasama, saling mempengaruhi, gotong-royong 

untuk mencapai tujuan bersama. Namun jika lingkungannya di masyarakat 

yang merupakan tempat bergabung dan teman sepergaulannya tersebut itu 

jelek maka pengaruh jelek akan mempengaruhinya, seperti kurangnya adab 

dan sopan santun, malas belajar, suka minum-minuman keras dan menjadi 

pengguna narkoba yang berdampak jelek pada kelangsungan prestasi bahkan 

masa depan siswa. Jelas terlihat bahwa lingkungan masyarakat sangat luas 

jangkauannya dari lingkungan keluarga dan sekolah. keluarga dan personil 

sekolah belum tentu dapat melihat jelas seorang anak didiknya saat berada di 

lingkungan masyarakat, oleh karena itu pergaulan anak saat di dalam keluarga 
                                                           

2
 Dalyono M, Psikologi Pendidikan (Jakarta. Rineka Cipta. 2009), h. 59. 
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dan sekolah tidak sekompleks dengan pergaulan dimasyarakat namun lebih 

terarah dan terkontrol sebab didalam aktifitasnya mempunyai dasar dan tujuan 

yang telah disiapkan sebelumnya. 

Pengaruh lingkungan pergaulan seharusnya menciptakan pendidikan 

yang baik bagi seorang peserta didik dalam prestasi belajarnya, namun prilaku 

siswa pada umumnya sudah mulai terjerumus pada lingkungan yang kurang 

baik, sebagian dari mereka mulai menurun minat belajarnya disebabkan hal-

hal baru yang diluar pendidikannnya lebih menarik perhatiannya. Apalagi 

untuk sekolah-sekolah kecil dan terpencil yang kadang serba kekurangan, 

semakin membuat siswanya menjadi bebas berbuat apa saja seperti tidur di 

kelas karena lelah begadang semalaman, bolos karena guru yang kurang 

mengontrol kelasnya, malas mengerjakan tugas dari guru, nakal terhadap 

teman-temannya. Sehingga dengan beberapa akibat tersebut dapat 

mengganggu belajarnya. Umumnya kejadian tersebut serupa yang terjadi pada 

siswa SMA Hasrati yang mulai sedikit malas dengan pendidikannya, bahkan 

sampai tidak mau masuk sekolah dengan tanpa alasan dan lebih sering untuk 

melakukan hal-hal yang tidak terlalu berguna dari pada belajar. Untuk itu 

lingkungan pergaulan anak terutama lingkungan pendidikannya harus dibina 

dengan baik sehingga menjadi generasi yang lebih berpendidikan. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Lingkungan Pergaulan Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa SMA Hasrati Kendari”. 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Lingkungan pergaulan siswa di SMA Hasrati Kendari 

b. Prestasi belajar siswa di SMA Hasrati Kendari 

c. Pengaruh lingkungan pergaulan terhadap prestasi belajar siswa SMA 

Hasrati Kendari 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana lingkungan pergaulan siswa di SMA Hasrati Kendari? 

b. Bagaimana prestasi belajar siswa di SMA Hasrati Kendari? 

c. Apakah ada pengaruh lingkungan pergaulan terhadap prestasi belajar 

siswa SMA Hasrati Kendari? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan pergaulan siswa SMA Hasrati 

Kendari 
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b. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa SMA Hasrati Kendari 

c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan pergaulan 

terhadap prestasi belajar siswa SMA Hasrati Kendari 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk siswa: sebagai acuan bagi siswa dalam memilih teman agar lebih 

termotivasi belajar dan dapat meminimalisir pengaruh negatif yang 

muncul serta mempertahankan pengaruh positif. 

b. Untuk guru: sebagai informasi dalam upaya memotivasi siswa dalam 

meningkatkan prestasi belajar. 

F. Definisi Operasional Variabel 

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan variabel 

penelitian, maka dilakukan defenisi variabel secara operasional. 

a. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada disekitar siswa yang 

berpengaruh terhadap pribadi siswa itu sendiri. Lingkungan pergaulan 

adalah segala sesuatu yang berada disekitar siswa yang berpengaruh 

terhadap siswa dalam pergaulannya, dalam penelitian ini lingkungan yang 

dimaksud adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan 

lingkungan masyarakat. 
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b. Prestasi belajar adalah sesuatu yang telah dicapai, dikerjakan, dan 

dilakukan. Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa dalam 

bidang studi. Yang dapat dilihat dari nilai raport semester genap tahun 

ajaran 2017/2018. Dengan melihat nilai rata-rata raport dengan segala 

bidang studi. 


