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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh 

pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama (Tafsir, 2008 : 24). Dapat dipahami bahwa 

pendidikan sebagai suatu proses, cara, dan perbuatan yang mendidik, sehingga 

bisa menjadikan peserta didik menjadi lebih dewasa, berbudi luhur dalam 

kehidupannya sesuai falsafah hidup (Ruminiati, 2016 : 10). Pendidikan tidak akan 

terlepas dari kata belajar, kegiatan belajar merupakan suatu proses dalam 

pendidikan untuk menghasilakn suatu perubahan yang khas yaitu hasil belajar. 

Dan hasil belajar tersebut dapat kita sebut dengan prestasi belajar. Maka dari itu 

penting bagi siswa untuk mndapatkan prestasi belajar yang baik. 

 Prestasi belajar banyak diartikan sebagai seberapa jauh hasil yang telah 

dicapai siswa dalam penguasaan tugas-tugas atau materi pelajaran byang diterima 

dalam jangaka waktu tertentu. Sedangkan prestasi belajar menurut Tu’u prestasi 

belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangakan 

oleh mata pelajaran, lazim ditunjukan dnegan nilai tes atau angka nilai yang 

diberikan oleh guru (Darmadi, 2017:229). Prestasi belajar tidak hanya dihasilkan 

melalui pembelajarann saja, tetapi prestasi belajar juga dapat dipengaruhi 

dengangan prilaku siswa didik tersebut.  

 



 
 

 

Dalam buku Pisikologi (Sunaryo, 2002:2-3) menyatakan dari sudut pandang 

biologis, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang 

bersangkutan, yang dapat diamti secara langsung maupun tidak langsung. 

Sedangankan perilaku manusia adalah adalah suatu aktivitas manusia itu sendiri. 

Ensiklopedi Amerika menjelaskan bahwa perilaku diartikan sebagai suatu aksi-

reaksi organisme terhadap lingkungannya. Perilaku baru terajdi apabila ada suatu 

yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi, yakni disebut rangsangan. Jadi 

rangsangan tertentu akan mengahsilkan reaksi atau prilaku teretentu. 

 Keluarga adalah kesatuan kemasyarakatan (sosial) berdasarkan hubungan 

perkawinan atau pertalian darah (Subhan, 2004:1). Keluarga merupakan sebuah 

unit sosial terkecil yang terdiri atas ayah, ibu dan anak yang dikenal sebagai 

keluarga inti. Keluarga memiliki fungsi sosial majemuk bagi terciptanya 

kehidupan sosial dalam masyarakat. Dalam keluarga diatur hubungan antara 

anggota sehingga tiap anggota mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Maka dari 

itu peran orang tua disini sangat penting dalam berjalannya proses pembelajaran 

anak dalam pendidikan formal maupun informal.  

 Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang 

menyangkut hubungan antara individu dan individu, antara kelompok dan 

individu, maupun antara kelompok dan kelompok. Dimana apabila dua orang 

bertemu, interaksi sosial dimulai saat itu (Soekanto, 2013:55). Dengan kata lain, 

interaksi sosial yang berlangsung rutin dan tindakan sosial yang dilakukan orang-

orang adalah sebuah proses untuk membentuk kenyataan sosial yang perlu 

dipertanyakan dan dibongkar untuk kemudian merangkai kembali dalam suatu 



 
 

 

bentuk analisis tertentu yang dapat diteliti, dan dikomunikasikan kepada orang 

lain, serta bisa diuji kemabali kebenarannya (Narwoko dan Suyanto, 2004:15). 

Proses saling mempengaruhi melibatkan unsur-unsur yang baik dan benar, serta 

unsur-unsur lainnya yang dianggap salah dan buruk. Unsur-unsur yang lebih 

berpengaruh biasanya tergantung dari mentalitas pihak yang menerima. Artinya, 

sampai sejauh manakah pihak penerima mampu menyaring unsur-unsur luar yang 

diterima melalui proses pengaruh dan mempengaruhi. 

 Proses saling mempengaruhi melibatkan unsur-unsur yang baik dan benar, 

serta unsur-unsur lainnya yang dianggap salah dan buruk. Unsur-unsur yang lebih 

berpengaruh biasanya tergantung dari mentalitas pihak yang menerima. Artinya, 

sampai sejauh manakah pihak penerima mampu menyaring unsur-unsur luar yang 

diterima melalui proses pengaruh dan mempengaruhi. 

 Didalam interaksi yang melibatkan anak dan orang tua, terjadi prses 

sosialisai. Sosialisasi tersebut Merupakan suatu kegiatan yang bertujan agar pihak 

yang dididik atau diajak, kemudian mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang 

berlaku dan dianut oleh masyarakat. Tujuan pokok adanya sosialisasi tersebut 

bukanlah semat-mata agar kaidah-kaidah dan nilai-nilai diketahui dan dimengerti. 

Tujuannya adalah agar manusia bersikap dan bertindak sesuai dengan kaidah-

kaidah dan nilai-nilai yang berlaku serta agar yang bersangkutan menghargainya. 

 Didalam proses sosialisasi khususnya yang tertuju pada anak dan orang 

tua, terdapat berbagai pihak yang berperan. Pihak-pihak tersebut dapat disebut 

sebagai lingkunan-lingkungan sosial tertentu dan prbadi-pribadi tertentu. Didalam 

keadaan yang normal, lingkuangan pertama yang berhubungan dengan anak 



 
 

 

adalah orang tua, saudara-saudara yang lebih tua. Melalui lingkunagn itulah 

sianak mengenal dunia sekitar dan pola pergaulan hidup yang berlaku sehari-hari. 

Melalui lingkungan itulah anak mengalami proses sosial awal. Orang tua, saudara, 

maupun kerabatan terdekat lazim memberikan perhatiannya untu mendidik anak 

supaya anak memeperoleh dasar-dasar pola pergaulan hidup yang benar dan baik 

(Soekanto, 2013:392). 

 Tetapi jika proses sosialisasi tidak berjalan dengan baik maka 

mengakibatkan berdampak buruk bagi individu yang mengalaminya. Terlebihnya 

maslah-maslah yang dialami oleh kedua orangtua seperti perceraian juga dapat 

mempengaruhi proses sosialisi anak dan orang tua menjadi buruk. Seperti 

kurangnya perhatian orang tua, sudara mapun kerabat kepada anak tersebut dapat 

berdampak pada proses belajar, prstasi belajar dan khususnya sikap anak tersebut 

terhadap lingkunagn sekitar maupun dimasyarakat. 

 Salah satu yang medukung perencanaan tujuan untuk menghasilkan 

prestasi belajar bagi siswa diantaranya Teori Struktur Fungsional. AGIL Suatu 

Fungsi adalah kumpulan kegiatan yang dituju kearah pemenuhan kebutuhan 

tertentu atau kebutuhan sistem (Rocher, 1975:40). Dengan menggunakan definisis 

ini, Person yakin bahwa ada empat fungsi penting diperlukan smeua sistem yaitu 

adaptation atau adaptasi (A), goal attainment atau pencapaian tujuan (G), 

integration atau integrasi (I), dan latentcy (L) atau pemeliharaan pola-pola. Secara 

bersam-sama, keempat imperative fungsional ini dikenal sebagai sekema AGIL. 

Agar tetap bertahap (survive), suatu sistem harus memiliki empat fungsi diatas 

(Ritzer dan Goodman, 2010 : 121).   



 
 

 

 Dari penjelasan parson diatas dapat kita pahami bahwa keempat fungsi 

AGIL tersebut sangat berpengaruh kepada individu, berhubungan dengan 

permasalaha di atas dimana pribadi anak atau siswa dipengaruhi oleh lingkungan. 

Keempat sekema tersebut yang pertama adalah adaptasi, adaptasi penting bagi 

pribadi anak agar anak tersebut dapat menyesuaikan diri dengan lingkunga dan 

kebutuhannya. Agar anak tersebut dapat menghadapi situasi eksternal ataupun 

maslah eksternal. Karena pada kenyataannya pribadi anak atau siswa itu berbeda 

dalam mengahadapin situasi ekternal dan beradaptasi. Kita lihat dari anak atau 

siswa yang keluarganya utuh, dapat kita lihat anak tersebut mendapatkan 

perhatian penuh, kebutuhan terpenuhi maka dari itu dimana ada situasi ekstenal 

dan masalah-masalah lainnya anak tersebut akan mamapu mengatasinya dan dapat 

beradaptasi dengan baik bagaimana pun lingkungannya. Sebalik berbeda dengan 

anak yang keluarganya tidak lengkap seperti perceraian orang tua, kebnayak 

masalah internal tersebut dapat menyebabkan anak prustasi, dan sulit untuk 

beradaptasi dengan lingkungannya atau menghadapi situasi eksternal. Dan 

keempat sekema tersebut penting untuk indivi yang masih dipengaruhi oleh 

lingkungannya. 

 MA AL-Hibsiyah Merupakan sebuah lembaga pendidikan yang baru 

berdiri sekitar 10 tahun.  Pada awal berdirinya MA AL-Hibsiyah masih 

menginduk ke Sekolah lain tetap seiring berjalannya waktu MA AL-Hibsiyah 

terus berkembang sehingga menjadikan MA AL-Hibsiyah dapt berdiri sendiri 

tanpa menginduk ke sekolah lain. Dibangunnya sekolah MA AL-Hibsiyah banyak 

sekali masyarakat yang terbantun untuk melanjutkan pendidikan khussunya untuk 



 
 

 

menenpuh ketarap SMA ataupun MA. Awalnya didesa lengkong hanya ada satu 

sekolah negeri yang jaraknya lumayan jauh jika ditempuh oleh masyrakat 

kampung, juga tidak hanya itu biaya transfortasi dan biaya SPP pun menjadi 

permaslahan bagi sebagian masyarakat kampung yang kurang mampuh.  

 Berbicara tetang pendidikan tidak akan terlepas dari sekolah, siswa dan 

prestasi belajar siswa. Adapun permasalah-permaslahan yang dialamai oleh 

sekolah dalam naik-turunnya prestasi belajar siswa dan baik-buruknya sikap dan 

prilaku siswa yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seperti teman di sekolah, 

lingkungan masyrakat dan keluarga. Permasalah yang terdapat pada naik atau 

turunnya perstasi belajar siswa dikarenkan faktor sosial yaitu keluarga dan 

masyarakat. Disekolah MA AL-Hibsiyah ada kurang lebih 10 anak yang tidak 

tinggal bersama kedua orang tuanya atau kurang perhatian dari kedua orangtuanya 

dan keluarganya. Ada anak yang orangtuanya bercerai, meninggal dan bekerja 

keluar negeri atau luar kota. Dikarenakan kurangnya perhatian dari orangtua atau 

kelurga menjadikan anak tersbut kurang disiplin dan tidak teratur dalam 

menjalankan kesehariannya, karna tidak ada perhatian dari orang tua atau tidak 

ada yang mengatur dan memaksa mereka untuk melalukan hal-hal yang baik 

menjadikan mereka berisikap seeaknya. Contoh kecilnya dimana anak-anak 

sekolah lain saat malam seharusnya drumah mengerjakan tugas-tugas sekola, 

berkumpul dengan keluarga mereka hanya nongkrong, merokok bahkan terkadang 

ada orang dewasa yang mengajaknya melakukan hal-hal yang negatif seperti 

mabuk atau kadang-kadang mencuri. Belum lagi prilaku-prilaku menyimpang 

lainnya yang meresahkan masyarakat. 



 
 

 

 Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di MA AL-Hibsiyah 

desa lengkong kecamatan lengkong kabupaten sukabumi. Hal ini karena ingin 

mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan naiknya prestasi belajr siswa dan 

penyebab penurunan prestasi belajar beberapa siswa ditinjau dari keutuhan 

anggota keluarga dan sikapnya dimasyrakat. Pada dasarnya banyak siswa yang 

bersikap kurang baik dimasyrakat maupun disekolah dikarenakan kuragnnya 

perhatian dari orang, yang dimana orang tuanya mengalami perceraian dan 

memiliki berbagai maslah internal maupun eksternal yang mengakibatkan 

menurunnya prestasi belajar anak tersebut. 

 Dari uraian diatas peneliti tertarik meneliti “HUBUNGAN PRESTASI 

BELAJAR SISWA DAN SIKAPNYA DIMASYARAKAT DITINJAU DARI 

KEUTUHAN ANGGOTA KELUARGANYA (STUDI KASUS DI MA AL-

HIBSIYAH DESA LENGKONG KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN 

SUKABUMI)”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Adapun masalah yang teridentifikasi dalam proposal ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Kurang berjalannya interaksi antara orang tua dan anak. 

2. Kurangnya perhatian orang tua terhadap proses belajar anak. 

3. Menurunnya prestasi belajar anak karena masalah keluarga. 

4. Adanya sikap dan prilaku siswa yang menyimpang dan meresahkan 

masyarakat. 



 
 

 

5. Disiplin belajar yang masih kurang dilaksanakan siswa diluar jam belajar 

di sekolah karena kurangnnya perhatian orang tua. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 Adapun masalah teridentifikasi dalam proposal ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana hubungan antara siswa dan keluarganya? 

2. Bagaimana faktor apa saja  yang mempengaruhi naik dan turunnya prestasi 

belajar siswa? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan orang tua dalam mendukung 

berkembangnya prestasi belajar? 

1.4 Tujuan Masalah  

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah 

sebagais berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaiman hubungan siswa dengan keluarganya. 

2. Untuk menegtahui faktor apa saja yang mempengaruhi naik dan turunya 

prestasi belajar siswa. 

3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh orang tua dalam 

mendukung berkembangnya prestasi belajar anak. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis, praktik 

maupun secara akademis. Ada beberapa hal dapat dipandang sebagai manfaat 

positif dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya: 

1. Kegunaan Akademis (Teoritis) 



 
 

 

       Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang 

ilmu sosial. Dari hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi ilmu sosial serta dapat dijadikan bahan acuan 

untuk masa yang akan datang bagi yang melaksanakan penelitian mengenai 

prilaku siswa. 

2. Kegunaan Preaktis  

  Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan 

pemahaman dan pengetahuan kepada masyrakat setempat, bahwa prestasi 

belajar dan sikap siswa dapat dipengaruhi dari keutuhan anggota keluarga. 

3. Kegunann Akademis 

  Penelitian ini diharapkan mendapatkan suatu temuan awal, dan 

sebagai input bagi peneliti selanjutnya dalam kajian lanjutan tentang 

hubungan antara prestasi belajar dan sikap siswa dimasyrakat yang dapat 

ditinjau dari keutuhan anggota keluarganya. Penelitian ini juga dapat 

digunakan sebagai referensi dalam menelaah peristiwa yang terjadi 

dimasyarakat dan menjadi referensi jurusan. 

1.6 Kerangka Berfikir 

 Prestasi belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata, yakni 

prestasi dan belajar. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, prestasi adalah 

hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya 

(Arifin, 1991 : 787). Disampinglain prestasi adapat juga diartikan sebagai apa 



 
 

 

yang telah diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang 

diperoleh dengan jalan keuletan kerja (Wirawan 1994:20-21). 

 Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahawa prstasi belajar 

adalah hasil dari suatu kegiatan seseorang atau kelompok yang telah dikerjakan, 

diciptakan dan menyenangkan hati yang diperoleh dengan halan bekerja. Adapun 

siswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar dari suatu lembaga sekolah 

tertentu. 

 Berbicara sosioogi tidak terlepas dari interaksi sosial. Menurut Soejono 

Soekanto dalam buku Sosiologi Komunikasi Interaksi sosial merupakan hubungan 

sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara 

kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang peroranagn dan kelompok 

manusia (Bungin, 2006:55). Interaksi sosial sangat berguna utuk menelaah dan 

mempelajari banyak maslah masyarakat. Bahkan interaksi sosial juga Merupakan 

kunci semua keheidupan sosial karena tanpa interaksi sosial, tidak akan mungin 

ada kehidupan sosial (Soekanto, 2013:58). Proses interaksi sosial terbagi menjadi 

dua bagian yaitu proses asosiatif dan disosiatif. Dalam peneliian ini dapat kita 

pahami bahwa proses disosiatif lebih tepat untuk menganalsisi permasalaha diatas. 

Dimna proses diasosiatif ini meliputi tiga hal yaitu persaingan, contorvetion dan 

conflict. 

 Empat imperative yang dikenal dengan sekema AGIL. Agat tetap 

bertahnnya suatu sistem harus memimiliki keekmpat fungsi ini : 



 
 

 

1. Adaptation (adaptasi): seebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal 

yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan 

mnyesuaikan lingkungangan tersebut dengan kebutuhannnya. 

2. Goal Attaitment (pencapain tujuan): sebuah sistem harus mendefinisikan dan 

mencapai tujuan utamanya. 

3. Intregation (integrasi) : sebuah sistem harus mengatur antara hubungan 

bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola 

antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A,G,L). 

4. Latency (latency atau pemeliharaan pola) sebuah sistem harus 

memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual 

maupun pola cultural yang menciptakan dan menoang motivasi. 

 Dari paparan teori parson diatas dapat kita pahami bahwa keempat fungsi 

AGIL tersebut sangat berpengaruh kepada individu, berhubungan dnegan 

permasalaha di atas dimana pribadi anak atau siswa dipengaruhi oleh lingkungan. 

Keempat sekema tersebut yang pertama adalah adaptasi, adaptasi penting bagi 

pribadi anak agar anak tersebut dapat menyesuaikan diri dengan lingkunga dan 

kebutuhannya. Agar anak tersebut dapat menghadapi situasi eksternal ataupun 

maslah eksternal. Karena pada kenyataannya pribadi anak atau siswa itu berbeda 

dalam mengahadapin situasi ekternal dan beradaptasi. Kita lihat dari anak atau 

siswa yang keluarganya utuh, dapat kita lihat anak tersebut mendapatkan 

perhatian penuh, kebutuhan terpenuhi maka dari itu dimana ada situasi ekstenal 

dan masalah-masalah lainnya anak tersebut akan mamapu mengatasinya dan dapat 

beradaptasi dengan baik bagaimana pun lingkungannya. Sebalik berbeda dengan 



 
 

 

anak yang keluarganya tidak lengkap seperti perceraian orang tua, kebnayak 

masalah internal tersebut dapat menyebabkan anak prustasi, dan sulit untuk 

beradaptasi dengan lingkungannya atau menghadapi situasi eksternal. Yang kedua 

adalah pencapaian tujuan, dalam pencapaian tujuan anak atau siswa harus kembali 

lagi pada tujuan utama yaitu belajar dengan baik untuk mendapatkan ilmu dan 

prestasi belajar tidak adanya pengaruh dari berbagai sistuasi eksternal maupun 

internal. Yang ketiga yaitu itregasi, dalam permaslahan ini integrasi dapat 

diartikan sebgai penengah atau dapat menyatukan individu dan sistem. Dimana 

sistem tersebuta adalah pendiidkan pertama yaitu keluarga. Seharusnya keluarga 

disisni menjadi penengah bagi pribadi anak atau siswa dan lingkungannya. Yang 

keempat yaitu latensi atau pelmeliharaan pola, dimana lingkungan yang 

memepengaruhi indivu ini harus memelihara hubungan yang sudah ada. Dimana 

masyarakat dapat merangkul individu dalam kondisi apapun mencoba 

memeberikan pengarahan dan memberikan solusi atau jalan keluar dari 

permasalah dalam lingkungannya khussnya pada individu tersebut. 

 Ketika struktur masyarakat berubah, maka fungsi dan peran, pola pikir dan 

pola sikap masyarakat pun berubah. Menurut pandangan Peter L Berger, melalui 

kontruksi sosial tentang setiap individu terhadap lingkungan dan aspek diluar 

dirinya yang terdiri dari proses eksternalisasi, internalisasi dan obyektivasi. 

Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk 

manusia, obyektivasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang 

dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi, dan internalisasi adalah 



 
 

 

individu mengidentifikasi diri ditengah lembaga-lembaga sosial dimana individu 

tersebut menjadi anggotanya 

 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar kerangka konseptual 

sebagai berikut : 

 

 



 
 

 

Gambar I.1 

Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTASI BELAJAR INTERAKSI SOSIAL 

TEORI STRUKTUR FUNGSIONAL 

(Talcot Person) 

(A)daptasi 

(G)oal Attainment 

(I)ntegatrion 

(L)atency 


