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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kajian TeorEtis 

1. Pengertian kondisi Lingkungan keluarga 

Lingkungan pertama dalam pendidikan Islam adalah lingkungan 

keluarga. Dalam lingkungan keluarga, orangtua menentukan pola 

pembinaan pertama bagi anak. Ajaran Islam menekankan agar setiap 

manusia dapat memelihara keluarganya dari bahaya api neraka, juga 

termasuk menjaga anak dan harta agar tida menjadi fitnah, yaitu dengan 

mendidik anak sebaik-baiknya. Pendidikan anak mutlak di lakukan oleh 

orangtuanya untuk menciptakan keseluruhan pribadi anak yang maksimal. 

Melalui pendidikan terhadap anak khususnya, orangtua akan terhindar 

pula dari bahaya siksa api neraka, sebagaimana firman Allah dalam surat 

At-Tahrim ayat 6:  

ََاْنِحَجاَرُة   ٌَاانَىاُس  ُُْد ََُق ٌِْهْيُكْم َواًرا  َََا ُْا َاْوُفَسُكْم  ٍَا اَنِذْيَه اَمُىُا ُق يَااّي

ََْن  َُْن َماُيْؤَمُز َََيْفَعُه ٌُْم  ًَ َماَاَمَز َُْن اّنه ٍَا مإلكت ِغاَلٌظ ِشَداٌد ّاَلَيْعُص  َعَهْي

Artinya : 

“wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah keluargamu dari api 

neraka yang bhan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, dan keras yang tidak durhaka kepada 

Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan.”(Q.s.At-Tahrim :6)  

 

Lingkungan keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, saudara 

kandung kerabat dekat yang serumah, dan termasuk pembantu rumah 

tangga. Mereka semua berfungsi sebagai pendidik yang patut diteladani 
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oleh anak-anak dalam usia perkembangan mental spiritualnya. Demikian, 

juga, berkaitan dengan proses pendewasaan. Lingkungan keluarga 

menjadi tolok ukur keberhasilan anak dalam pendidikan. Oleh karena itu, 

terutama orang tua yang memikul tanggung jawab terbesar dalam 

pendidikan anak, sepatutnya mengembangkan potensi dirinya melalui 

keikutsertaannya dalam acara-acara yang bermanfaat, misalnya pengajian, 

berorganisasi, dan sebagainya. Dengan demikian, ilmu pengetahuannya 

semangkin berkembang dan memberi manfaat untuk pengembangan 

pendidikan Islam dalam lingkungan keluarga. 
14

 

Komponen utama dalam keluarga adalah orangtua. Mereka adalah 

orang yang paling berpeluang mempengaruhi peserta didik. Hal ini 

dimungkinkan karena merekalah yang paling awal bergaul dengan 

anakanya 

َََسَهْم ُكُم   ًِ ًُ َعَهي ًُ َقاَل َقاَل انَىِبُي َصّهّ انّه ًُ َعْى ٌَُزْيَزَة َرِضي انّه َعْه َأِبي 

ًِ َكَمَثِم  َْ ُيَمَجَساِو ًِ َآ َْ ُيَىِصَزاِو ًِ َآ َُِداِو ٍَ َُاُي ُي َُْنُد َعَهّ اْنِفْطَزِة َفَأَب ٍُْد ُي ُُْن َم

ٍَا َجْدَعاَء ٌَْم َتَزِ ِفْي ٍِْيَمَت  ٍِْيَمِت ُتْىَتُج اْنَب  اْنَب

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda, “ setiap anak 

dilahirkan dalam keadaan fitrah (potensi beragama Islam). Selanjutnya, 

kedua orangtuanyalah yang membelokkannya menjadi Yahudi,Nasrani, 
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dan majusi bagaikan binatang melahirkan binatang, apakah kamu melihat 

kekurangan padanya?”(HR.Al-Bukhari)
15

 

Jadi, pada akhirnya, tanggung jawab orangtua terhadap anaknya 

adalah mendidiknya secara kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga 

anak-anak sebagaimana amanat Allah SWT., dapat memahami, menerima, 

dan mengaplikasikan ajaran Islam secara sempurna. Sebab nilai-nilai yang 

terkandung dalam ajaran Islam tersebut pada hakikatnya selalu baik 

dengan tujuan tunggal, yakni : membimbing dan menentukan jalan yang 

benar secara vertikal dan horizontal, yang dalam bahasa Al-Qur’an, yaitu 

terwujudnya manusia yang beriman dan beramal saleh, yakni manusia 

yang berkepribadian luhur.
16

 

Lingkungan keluarga sebagai lingkungan pendidik karena  

Keluarga merupakan masyarakat alamiah yang pergaulan diantara 

anggotanya bersifat khas. Dalam lingkungan ini terletak dasar pendidikan. 

Di sini diletakkan pengalaman melalui rasa kasih sayang dan penuh 

kecintaan, kebutuhan akan kewibawaan dan nilai-nilai kepatuhan. 

Pengetahuan mengenai bentuk-bentuk lingkungan keluarga anak didik 

amat perlu diketahui oleh guru, karena dengan itu ia akan lebih dapat 

memahami anak yang bersangkutan. Suatu kehidupan keluarga yang baik, 

sesuai dan tetap menjalankan agama yang dianutnya merupakan persiapan 

yang baik untuk memasuki pendidikan sekolah, oleh karena melalui 

suasana keluarga yang demikian itu tumbuh perkembangan efektif anak 
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 Alfiah,Hadis Tarbawiy,(Pekanbaru:Kreasi Edukasi,2015),hlm.169 
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secara wajar. Keserasian yang pokok harus terbina adalah keserasian 

antara ibu dan ayah, yang merupakan komponen pokok dalam setiap 

keluarga. Seorang ibu secara intuisi mengetahui alat-alat pendidikan yang 

baik dan dapat digunakan. Sifatnya yang lebih halus dan perasa itu 

merupakan imbangan terhadap sifat seorang ayah. Keduanya merupakan 

unsur yang saling melengkapai dan isi mengisi yang membentuk suatu 

keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan suatu keluarga.
17

 

Lingkungan yang buruk dapat merintangi pembawaan yang baik 

tidak dapat menjadi pengganti suatu pembawaan yang baik. Daerah yang 

penuh kejahatan dan kesempatan latihan yang kurang, akan menimbulkan 

kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan akan membatasi prestasi seseorang 

yang memiliki kemampuan begitu pula sebaliknya.
18

 

Menurut Kartini Kartono bahwa bentuk aktivitas orang tua dalam 

membimbing anaknya adalah sebagai berikut : 

a. Menyediakan fasilitas belajar 

Yang dimaksud fasilitas belajar disini ialah alat tulis, buku tulis, 

buku-buku pelajaran dan tempat untuk belajar. Untuk belajar anak 

membutuhkan fasilitas tersebut. Adanya kesediaan orang tua untuk 

memenuhi fasilitas belajar, sehingga anak dapat meningkatkan hasil 

belajarnya.  
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 Dzakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara 2014),hlm.63 
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b. Mengawasi kegiatan belajar anak dirumah 

Orang tua perlu mengawasi kegiatan belajar anak-anaknya 

dirumah. Karena dengan mengawasi kegiatan belajar anaknya, orang 

tua mengetahui apakah anaknya belajar dengan sebaik-baiknya. 

c. Mengawasi penggunaan waktu anak belajar di rumah 

Orang tua perlu mengawasi penggunaan waktu beljar anak-

anaknya dirumah, karena dengan mengawasi penggunaan waktu 

belajar anak-anaknya, orang tua dapat mengetahui apakah anaknya 

menggunakan waktu belajar dengan teratur dan sebaik-baiknya. 

d. Mengenal kesulitan-kesulitan anak dalam belajar 

Orang tua perlu mengenal kesulitan-kesulitan anaknya dalam 

belajar, karena dengan mengenal kesulitan-kesulitan tersebut dapat 

membantu usaha anak mengatasi kesulitan dalam belajar. Untuk 

mengenal kesulitan-kesulitan anak dalam belajar. Orang tua dapat 

melakukannya dengan cara menanyakan kepada anaknya apakah ada 

pelajaran-pelajaran yang sukar diikutinya atau orang tua menanyakan 

kepada guru mengenai pelajaran-pelajaran yang sukar diikuti oleh 

anaknya. 

e. Menolong anak mengatasi kesulitan dalam belajar 

Jika orang tua mengatasi kesulitan-kesulitan anak dalam 

belajar, berarti orang tua berusaha menolong anak dalam proses 

belajarnya. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan orang tua dapat 

melakukannya dengan cara memberikan keterangan-keterangan yang 
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diperlukan anaknya pada waktu anak mengalami kesulitan dalam 

belajar atau orang tua meminta bantuan orang lain yang dipandang 

mampu memberikan bimbingan belajar yang dibutuhkan anaknya 

untuk mengatasi kesulitan dalam belajar. 
19

 

Sebagaimana dikemukakan oleh Tulus Tu’u bahwa keluarga 

merupakan salah satu potensi yang besar dan positif memberi 

pengaruh pada hasil belajar siswa, maka orang tua sudah sepatutnya 

mendorong anak untuk belajar, memberi semangat, membimbing, dan 

memberi teladan yang baik pada anaknya. Selain hal itu, perlu suasana 

hubungan dan komunikasi yang lancar antara orang tua dengan anak-

anak serta keadaan keuangan yang tidak kekurangan, sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan hidup dan kelengkapan belajar anak. Hal-hal 

tersebut ikut mempengaruhi prestasi belajar anak.
20

 

2. Faktor-faktor yang memepengaruhi lingkungan keluarga 

a. Cara orang tua mendidik 

Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap 

belajar anaknya. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama 

bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula 

menerima pendidikan dengan demikian bentuk pertama dari 

pendidikan terdapat dalam keluarga. Bahkan para orang tua umumnya 

merasa bertanggung jawab atas segalanya dari kelangsungan hidup 
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anak-anak mereka. Karenanya tidak diragukan bahwa tanggung jawab 

pendidikan secara mendasar terpikul kepada orang tua. Apakah 

tanggung jawab pendidikan itu diakuinya secara sadar atau tidak, 

diterima dengan sepenuh hatinya atau tidak, hal itu adalah merupakan 

“fitrah” yang telah dikodratkan Allah SWT kepada setiap orang tua. 

Mereka tidak bisa mengelakkan tanggung jawab itu karena telah 

merupakan amanah Allah SWT yang dibebankan kepada mereka. 
21

 

Slameto mengungkapkan bahwa Orang tua yang kurang/tidak 

memperhatikan pendidikan anaknya, misalnya mereka acuh tak acuh 

terhadap belajar anaknya, tidak memperhatikan sama sekali akan 

kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan anaknya dalam 

belajar, tidak mengatur waktu belajarnya, tidak 

menyediakan/melengkapi alat belajarnya, tidak memperhatikan apakah 

anak belajar atau tidak, tidak mau tahu kemajuan 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 untuk memaksa 

anaknya belajar, bahkna membiarkan saja jika anaknya tidak belajar 

dengan alasan segan, adalah tidak benar, karena jika hal itu dibiarkan 

berlarut-larut anak menjadi nakal, berbuat seenaknya saja, pastilah 

belajar menjadi kacau. Mendidik anak dengan cara memperlakukannya 
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terlalu keras, memaksa dan mengejar-ngejar anaknya untuk belajar, 

adalah cara mendidik yang juga salah. Dengan demikian anak tersebut 

diliputi ketakutan itu semakin serius anak mengalami gangguan 

kejiwaan akibat dari tekanan-tekanan tersebut. 
22

 

Antara anggota keluarga dan pendidikan adalah dua istilah 

yang tidak dapat dipisahkan sebab, dimana ada keluarga disitu ada 

pendidikan. “ orang tua perlu mengawasi belajar anaknya, orang tua 

dapat mengetahui apakah anaknya belajar dengan baik atau tidak. 

“untuk belajar anak setiap anak membutuhkan berbagai fasilitas belajar 

anaknya, dapat mendorong anaknya untuk lebih termotivasi lagi 

belajar, sehingga anak dapat meningkatkan prestasi belajar anak 

dirumah, orang tua dapat mengetahui apakah anaknya menggunakan 

waktu belajar dengan teratur dan dengan sebaik-baiknya. 

b. Relasi Antar anggota Keluarga 

Relasi antaraanggota keluarga yang terpenting adalah relasi 

orang tua dengan anaknya. Selain itu relasi anak dengan saudaranya 

atau dengan anggota keluarga yang lain pun turut mempengaruhi 

belajar anak. Wujud relasi itu misalnya apakah hubungan itu penuh 

dengan  

kasih sayang dan pengertian, ataukah sikap acuh tak acuh dan 

sebagainya. Sebetulnya relasi antaranggota keluarga ini erat 

hubungannya dengan cara orang tua mendidik. Demi kelancaran 

                                                             
22

 Slameto,Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya,(Jakarta:Rineka 
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belajar serta keberhasilan anak, perlu diusahakan relasi yang baik 

dalam keluarga anak tersebut. Hubungan yang baik adalah hubungan 

yang penuh pengertian dan kasih sayang, disertai dengan bimbingan 

dan bila perlu hukuman-hukuman untuk mensukseskan belajar anak 

sendiri. 

c. Suasana Rumah 

Suasana rumah juga merupakan faktor yang penting yang tidak 

termasuk faktor yang disengaja. Suasana rumah yang gaduh / ramai 

dan semraut tidak akan memberi ketenangan kepada anak yang belajar. 

Suasana tersebut dapat terjadi pada keluarga yang besar yang terlalu 

banyak penghuninya. 

Selanjutnya agar anak dapat belajar dengan baik perlulah 

diciptakan suasana rumah yang tenang dan tentram. Didalam suasana 

rumah yang tenang dan tentram selain anak kerasan/ betah tinggal di 

rumah, anak juga dapat belajar dengan baik.  

d. Keadaan Ekonomi Keluarga 

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar 

anak. Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan 

pokoknya. 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 
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belajar anak. Sebaliknya keluarga yang kaya raya, orang tua sering 

mempunyai kecenderungan untuk memanjakan anak. Anak hanya 

bersenang-senang dan berfoya-foya, akibatnya anak kurang dapat 

memusatkan perhatiannya kepada belajar. Hal tersebut juga dapat 

menganggu belajar anak. 

Peneliti dapat menyimpulkan cara orang tua mendidik, relasi 

antar anggota keluarga, suasana rumah, dan keadaan ekonomi. Sangat 

menentukan keberhasilan siswa dalam pembelajaran disekolah. Semua 

itu dimulai dari empat faktor diatas karena keempat faktor tersebut 

saling berkaitan. 

3. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar dalam arti luas adalah semua persentuhan pribadi 

dengan lingkungan yang menimbulkan perubahan prilaku. Oleh karena 

belajar dapat terjadi ketika pribadi bersentuhan dengan lingkungan maka 

pembelajaran terhadap siswa tidak hanya dilakukan disekolah, sebab dunia 

adalah lingkungan belajar yang memungkinkan perubahan prilaku.satu-

satunya perbedaan antara pembelajaran yang dilakukan di sekolah dengan 

lingkungan lainnya adalah tujuan pendidikan yang direncanakan untuk 

membuat perubahan prilaku.
23

 

Menurut Oemar Hamalik, Belajar adalah suatu proses perubahan 

tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Maka jelas 

tujuan belajar itu prinsipnya sama, yakni perubahan tingkah laku, hanya 

berbeda cara atau pencapainnya. Pengertian ini menitik beratkan pada 

interaksi antara individu dengan lingkungan. Di dalam interaksi inilah 

terjadi serangkaian pengalaman belajar. Dan tujuan belajar adalah 

                                                             
23

Purwanto,Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar,2011),hlm.47  



20 
 

perangkat hasil yang hendak dicapai setelah siswa melakukan kegiatan 

belajar. Tujuan yang disadari oleh siswa sendiri sangat bermakna dalam 

upaya menggerakkan kegiatan belajar untuk mencapai hasil yang 

optimal.
24

 

Menurut Gagne, bahwa belajar merupakan kegiatan yang 

kompleks, yaitu setelah belajar orang memiliki keterampilan, 

pengetahuan, sikap, dan nilai. Secara kuantitatif belajar berarti kegiatan 

pengisian pengembangan kemampuan kognitif dengan fakta sebanyak-

banyaknya. Secara institusional, belajar dipandang sebagai proses validasi 

( pengabsahan) terhadap penguasaan peserta didik atas materi-materi yang 

telah ia pelajari. Kemudian belajar secara kualitatif (tinjauan mutu) ialah 

proses memperoleh arti-arti dan pemahaman-pemahaman. Belajar dalam 

pengertian ini difokuskan pada tercapainya daya pikir dan tindakan yang 

berkualitas untuk memecahkan masalah-masalah yang kini akan datang.
25

 

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil menunjuk 

pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang 

mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Hasil belajar 

seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh 

seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan.
26

 

Hasil belajar merupakan perubahan prilaku siswa akibat belajar. 

Perubahan itu diupayakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Perubahan prilaku individu akibat proses belajar 
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tidaklah tunggal. Setiap proses belajar memengaruhi perubahan prilaku 

pada domain tertentu pada diri siswa, tergantung perubahan yang 

diinginkan terjadi sesuai dengan tujuan pendidikan. 

Sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik 

tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi 

hasil belajar dari Benyamin bloom yang secara garis besar membagi 

menjadi tiga ranah yaitu : 

1) Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri 

dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut 

dengan kognitif tingkat rendah, sedangkan yang empat disebut dengan 

kognitif tingkat tinggi. 

2) Ranah Afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek 

yaitu penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi. 

3) Ranah Psikomotor berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Enam aspek ranah psikomotor yakni, gerakan 

refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, 

keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan 

gerakan ekspresif dan interpretatif. 
27
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Prestasi atau hasil belajar merupakan hasil yang dicapai oleh 

seseorang ketika mengerjakan tugas atau kegiatan tertentu. Dalam 

pencapaiannya prestasi dapat diketahui dengan adanya suatu evaluasi dari 

suatu kegiatan yang dilaksanakan. Prestasi akademik adalah hasil belajar 

yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran disekolah atau diperguruan 

tinggi yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukuran 

dan penilian. Sementara prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan 

dan ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran lazimnya 

ditujukan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru.
28

 

 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Hasil Belajar 

Perubahan yang terjadi itu sebagai akibat dari kegiatan belajar 

yang telah dilakukan oleh individu. Perubahan itu adalah hasil yang telah 

dicapai dari proses belajar. Jadi, untuk mendapatkan hasil belajar dalam 

bentuk “perubahan” harus melalui proses tertentu yang dipengaruhi oleh 

faktor dari dalam diri individu dan di luar individu. 

a. Faktor internal adalah faktor yang ada didalam diri individu yang 

sedang belajar, terdiri dari : 

1) Kondisi fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan belajar seseorang. Orang yang dalam segar 

jasmaninya akan berlairan belajarnya dari orang yang dalam 

keadaan kelelahan. 
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Tulus Tu’u,Peran Disiplin Pada Prilaku dan Prestasi Siswa, 

(Jakarta:Grasindo,2014),hlm.75 
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2) Belajar pada hakikatnya adalah proses psikologis. Oleh karena itu, 

semua keadaan dan fungsi psikologis tentu saja mempengaruhi 

belajar seseorang. faktor psikologis sebagai faktor dari dalam tentu 

saja merupakan hal yang utama dalam menentukan intesitas belajar 

seorang anak. Meski faktor luar mendukung, tetapi faktor 

psikologis tidak mendukung, maka faktor luar itu akan kurang 

signifikan. 

Faktor-faktor psikologis yang utama  mempengaruhi proses dan 

hasil belajar anak didik yaitu  

1) Minat 

Minat, menurut Slameto adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

keterkaitan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. 

Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan 

antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau 

dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. 

2) Kecerdasan 

Berbagai hasil penelitian, sebagaimana diungkapkan oleh Noehi 

Nasution, telah menunjukkan hubungan yang erat antara IQ dengan 

hasil belajar disekolah. Dijelaskan dari IQ, sekitar 25% hasil 

belajar di sekolah dapat dijelaskan dari IQ, yaitu kecerdasan 

sebagaimana diukur oleh tes intelegensi. Karena itu, bahwa anak-

anak yang mempunyai IQ 90-100 pada umumnya akan mampu 

menyelesaikan sekolah dasar tanpa banyak kesukaran, sedang 
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anak-anak yang mempunyai IQ 70-89 pada umumnya akan 

memerlukan bantuan-bantuan khusus untuk dapat menyelesaikan 

sekolah dasar. 

3) Bakat 

Disamping inteligensi (kecerdasan), bakat merupakan faktor yang 

besar pengaruhnya terhadap proses dan hasil belajar seseorang. 

Bakat memang diakui sebagai kemampuan bawaan yang 

merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau latihan. 

4) Motivasi 

Motivasi adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang 

untuk melaksanakan sesuatu. Jadi, motivasi untuk belajar  adalah 

psikologis yang mendorong seseorang untuk belajar. 

5) Kemampuan kognitif 

Ranah kognitif merupakan kemampuan yang selalu dituntut kepada 

anak didik untuk dikuasai. Karena penguasaan kemampuan pada 

tingkatan ini menjadi dasar bagi penguasaan ilmu pengetahuan. 

b. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu, seperti 

kebersihan ruang belajar, keadaan gedung, pekarangan, alat pelajaran, 

keadaan lingkungan fisik lainnya. Untuk dapat belajar dengan baik dan 

memperoleh hasil belajar yang baik diperlukan lingkungan fisik yang 

baik, diantaranya : 
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1)  Faktor lingkungan 

a) Ruang belajar harus bersih, tidak ada bau-bauan yang 

menggangu konsentrasi pikiran. 

b)  Keadaan gedung harus memadai didalam kelas 

c) Ruangan cukup terang, tidak gelap sehingga dapat menggangu 

penglihatan. 

d) Cukup sarana yang diperlukan untuk belajar, misalnya alat 

pelajaran, buku-buku diperpustakaan, laboratorium, media-

media pengajaran lainnya, kelengkapan praktek, dan 

sebagainya.
29

 

2) Faktor Instrumental 

Adalah faktor-faktor yang keberadaan dan penggunaanya 

dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor-

faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk 

tercapainya tujuan-tujuan belajar yang telah direncanakan. Faktor 

ini berupa kurikulum, sarana dan guru.
30

 

Hasil belajar adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh 

siswa setelah mengikuti sesuatu kegiatan pembelajaran dimana 

                                                             
  

29
Slameto,Belajar dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya,(Jakarta:Rineka 

Cipta,2010),hlm.147-148  
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 Rusman,Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer Mengembangkan 

Profesionalisme Abad 21,(Bandung:Alfabeta,2013),hlm.124 
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tingkat keberhasilan ditandai dengan skala nilai berupa huruf, kata 

dan simbol.
31

 

 Muhbbin Syah juga menambahkan bahwa baik buruknya 

situasi proses belajar mengajar dan tingkat pencapaian hasil proses 

instruksional itu pada umumnya bergantung pada faktor-faktor 

yang meliputi : 1) karakteristik siswa: 2) karakteristik guru: 3) 

interaksi dan metode: 4) karakteristik kelompok: 5) fasilitas fisik: 

6) mata pelajaran dan 7) lingkungan alam sekitar.
32

 

 

5. Pengaruh Kondisi Lingkungan Keluarga Terhadap Hasil Belajar 

Hasil belajar tidak hanya ditentukan oleh kondisi lingkungan siswa 

akan tetapi Lingkungan Keluarga sangat berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa karena lingkungan keluarga itu merupakan tempat pertama 

kehidupan di mulai dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan siswa.  

Pernyataan tersebut di perkuat adanya teori Djaali yaitu : “ situasi 

keluarganya ( ayah, ibu, saudara, adik, kakak, serta famili) sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam keluarga, pendidikan orang 

tua, status ekonomi, rumah kediaman persentase hubungan orang tua, 

perkataan, dan bimbingan orang tua, mempengaruhi pencapaian hasil 

belajar anak”.
33
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Dimyati dan Mudjiono,Belajar dan Pembelajaran,(Jakarta: Rineka Cipta,2002),hlm.200  
32

Muhibbin Syah,Op.,Cit.,hlm.144  
33
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B. Penelitian Relevan 

Penelitian Yang Relevan yang digunakan sebagai perbandingan yang 

menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa 

penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum diteliti oleh lain. Penelitian 

terdahulu yang relevan yang dilakukan oleh : 

Penelitian terhadap peranan keluarga pembinaan motivasi belajar 

siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 34 Pekanbaru yang dilakukan oleh 

Wanda Yopi (2013) . Dimana hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh 

yang signifikan antara peranan keluarga pembinaan motivasi belajar yang 

mana diperoleh hasil tanggapan sebesar 81.4% yaitu dalam kategori sangat 

baik. hal ini menandakan bahwa siswa telah memperoleh hasil belajar 

khususnya dari lingkungan keluarga agar giat dalam belajar sehingga dapat 

memperoleh hasil belajar.  

Penelitian yang penulis lakukan dan penelitian yang dilakukan oleh 

Wanda Yopi sama-sama tentang keluarga, akan tetapi penelitian yang 

dilakukan Wanda Yopi menghubungkan antara peranan keluarga pembinaan 

motivasi belajar. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan pengaruh 

lingkungan keluarga terhadap hasil belajar. 

Penelitian terhadap keterampilan guru dalam pengelolaan kelas 

terhadap hasil belajar siswa Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 17 Pekanbaru yang dilakukan oleh Dewi Purnama Sari (2015)   

Dimana hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

antara keterampilan guru dalam pengelolaan kelas terhadap hasil belajar siswa 
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Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menegah Pertama Negeri 17 Pekanbaru.  

Yang mana besar koefisien F hitung  > F tabel baik pada taraf signifikan 5% 

(0,232) maupun 1% (0,302) atau 0,232 < 0,521 >0,302. Adapun besarnya 

pengaruh variabel keterampilan guru dalam pengelolaan kelas terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama islam disekolah 

menengah pertama negeri 17 pekanbaru sebesar 27,13%. 

Penelitian yang penulis lakukan dan penelitian yang dilakukan oleh 

Dewi Purnama Sari sama-sama tentang hasil belajar, akan tetapi penelitian 

yang dilakukan Dewi Purnama Sari menghubungkan pengaruh keterampilan 

guru dalam pengelolaan kelas. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan 

pengaruh lingkungan keluarga terhadap hasil belajar. 

C. Konsep Operasional 

Berdasarkan konsep teoretis di atas, agar tidak menyimpang dari 

tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu mengoperasionalisasikan konsep-

konsep yang digunakan. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi,lingkungan keluarga sebagai variable X dan variable Y adalah Hasil 

Belajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri Dalu-Dalu Filial Kecamatan 

Tambusai Utara Rokan Hulu. 

1. Lingkungan keluarga  variabel X dengan indikator sebagai berikut : 

a. Orang tua menyediakan peralatan belajar dirumah (meja belajar, kursi 

belajar dan lampu penerangan. 

b. Pada waktu belajar dirumah tidak ada suara TV atau radio yang 

mengganggu 
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c. Orang tua membantu anak mengatur waktu belajar anak dirumah. 

d. Orang tua mengawasi kegiatan belajar anak dirumah 

e. Orangtua mampu menciptakan Suasana rumah yang tentram dan bersih 

f. Orangtua Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif 

2. Indikator untuk variabel Y (hasil belajar Fikih) Dilihat dari nilai Ujian 

Tengah Semester (UTS) pada mata pelajaran Fikih siswa di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Dalu-Dalu Filial Tambusai Utara Rokan Hulu. 

 

D. Asumsi dan Hipotesa 

1. Asumsi 

a. Lingkungan keluarga berbeda-beda kondisi lingkungan keluarga satu 

dengan lingkungan keluarga lainnya. 

b.  Hasil belajar bervariasi siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. 

2. Hipotesa 

  Hipotesa Alternatif (Ha) 

Ada pengaruh yang signifikan kondisi lingkungan keluarga dan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Dalu-Dalu Filial Tambusai Utara Rokan Hulu. 

  Hipotesa Nol/ Nihil (Ho) 

Tidak ada pengaruh yang signifikan kondisi lingkungan keluarga 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran  Fikih di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Dalu-Dalu Filial Tambusai Utara Rokan Hulu. 


