
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi

sumber daya manusia (SDM), melalui kegiatan pengajaran, ada dua konsep

pendidikan yang berkaitan dengan pengajaran, yaitu belajar (learning) dan

pembelajaran (instruction). Konsep belajar berakar pada pihak peserta didik

dan konsep pembelajaran berakar dari pendidik, untuk itu seorang pendidik

khususnya harus memberikan teori yang dibuktikan dalam kehidupan kongkrit

Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui

upaya pengajaran dan pelatihan. Dengan demikian pendidikan bukan hanya

proses pemberian atau penambahan pegetahuan kepada seseorang (yang

dididik), lebih dari itu pendidikan bertujuan atau berorientasi pada perubahan

tingkah laku kearah kedewasaan. Salah satu upaya mewujudkan manusia yang

memiliki kecakapan, kreatif dan mandiri adalah dengan belajar untuk

meningkatkan prestasi belajar.

Prestasi belajar merupakan hasil yang telah dicapai atau ditonjolkan

sebagai hasil belajarnya, baik berupa angka, atau huruf serta tindakan yang

mencerminkan hasil yang dicapai oleh masing-masing anak dalam periode

tertentu. Prestasi merupakan hasil yang dicapai seseorang ketika mengerjakan

tugas atau kegiatan tertentu. Prestasi akademik adalah hasil belajar yang

diperoleh dari kegiatan pembelajaran di sekolah atau diperguruan tinggi yang



bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian.

Sementara prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan

yang dikembangkan oleh matapelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai

Tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru.1

Prestasi belajar siswa dapat di pengaruhi oleh interaksi teman sebaya.

Ketika di lingkungan sekolah siswa akan melakukan suatu interaksi yang

intensif dan cukup teratur dengan orang-orang yang mempunyai kesamaan

dalam usia dan status, yang akan memberikan dampak positif atau negative

akibat dari interaksi tersebut. Interaksi adalah suatu hubungan antara individu

atau lebih, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah

atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya.2

Jeane berpendapat bahwa interaksi dan penerimaan teman-teman

dianggap lebih penting daripada pembelajaran di kelas dan prestasi belajar itu

sendiri. para siswa yang menikmati hubungan sosial yang  menyenangkan

dengan teman-temanya di sekolah cendrung berprestasi tinggi.3

Hubungan teman sebaya anak akan mengembangkan keterampilan

yang diperlukan untuk bersosialisasi dan menjalin keakraban, siswa juga

mampu meningkatkan hubungan dengan teman, anak mendapatkan rasa

kebersamaan. Selain itu, anak akan  termotivasi untuk mencapai prestasi dan

mendapatkan rasa identitas. anak juga mempelajari keterampilan

1 Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa, Jakarta: Grasindo,2004,
hlm. 75

2 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007, hlm. 49
3 Jeane Ellis Ormrod, Psikologi Pendidikan Membantu Siswa Tumbuh dan Berkembang,

Jakarta: Erlangga, 2008, hlm.111



kepemimpinan dan keterampilan berkomunikasi, bekerja sama, bermain peran,

dan membuat atau menaati aturan.

Menurut Jeanne Ellis beberapa teman sebaya akan mendukung

pencapaian prestasi akademis yang tinggi.4 Menurutnya  interaksi teman

sebaya dapat mendorong kualitas-kualitas yang baik, seperti bersikap

kejujuran, kerjasama, percaya diri dan bersikap adil dan mentaati peratuaran.

ketika dimana saja berada, hal seperti ini akan mampu meningkatkan prestasi

belajar siswa.

Interaksi teman sebaya dalam sehari-hari akan menunjukan sikap yang

menonjol. Hal ini sejalan dengan meningkatnya minat individu dalam

persahabatan serta keikut sertaan dalam kelompok. Kelompok teman sebaya

juga menjadi suatu komunitas belajar di mana terjadi pembentukan peran dan

standar sosial yang berhubungan dengan  prestasi.

Pengaruh interaksi teman sebaya tidak hanya kepada hal yang buruk,

namun ke arah yang baik, teman sebaya memiliki pengaruh terhadap motivasi

belajar siswa yang pada akhirnya akan mempengaruhi prestasi belajar siswa itu

sendiri. Faktor yang tidak kalah penting namun sering luput dari perhatian guru

adalah peranan teman sebaya siswa. Interaksi teman sebaya siswa yang ada di

sekolah maupun dalam lingkungan tempat tinggal dapat mempengaruhi perilaku

siswa, persepsi siswa terhadap belajar dan sekolah, dan yang paling penting

adalah dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa.

Hadits Rasululah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan tentang

peran dan dampak seorang teman.

4 Jeane Ellis Ormrod, Lok Cit,hlm.111



ْو ِء َكَحاِمِل ْا لِمْسِك َونَا فِِخ ْالِكْیِر، فََحا ِمُل ْالِمْسكِ  ا لِِح َو َجلِْیِس السُّ ا أَ ْنیُْحِذ یََك، إنَّماَ َمثَُل ْا لَجلِْیِس الصَّ إِ مَّ

ا أَ ْن یُحِر قَثِيَ  ا أَ ْن تَِجَد ِمْنھُ ِرْیَحَ◌ً◌ا طَیِّبَةً، َونَا فُِخ ْالِكْیِر إِ مَّ ا أَ ْن تَِجَد ِمْنھُ ِرْیًحا ُمْنتِنَةً. َوإِ مَّ بََك َو إِ مَّ

)(َمتَفتو علیھ

Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual
minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan
memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya,
dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya.
Sedangkan pandai besi, bisa jadi (percikan apinya) mengenai pakaianmu,
dan kalaupun tidak engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap.”
(HR. Bukhari 5534 dan Muslim 2628).

Interaksi teman sebaya dalam keseharianya akan memunculkan suatu

sikap untuk memilih dan menyeleksi teman-teman dalam hal berteman dan

bermain. Di sinilah peranan guru untuk selalu mengarahkan dan membimbing

serta mengawasi bagaimana kondisi interaksi siswa dengan temannya. Pada

masa sekolah ini, pengaruh dari interaksi teman sebaya anak sangat kuat dan

lebih cepat masuk ke dalam jiwanya dari pada yang kita duga.  Interaksi teman

sebaya yang baik akan berpengaruh baik terhadap prestasi belajar siswa.

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Kampar Timur adalah

salah satu lembaga pendidikan Negeri yang ada di Kampar Timur Kabupaten

Kampar. Dari studi pendahuluan yang  penulis lakukan pada sekolah tersebut,

penulis melihat bahwa interaksi teman sebaya siswa dapat dikatakan baik, hal

ini dapat dilihat dari motivasi yang diberikan  oleh sesama teman sebaya untuk

rajin belajar, jika kurang mengerti dengan materi tertentu teman yang mengerti

akan membantu dengan menjelaskan namun masih ditemukan gejala-gejala

atau fenomena-fenomena sebagai berikut :

1. Sebagian siswa tidak mengerjakan soal tepat pada waktunya, hal ini

dikarenakan siswa menunggu jawaban dari temannya.



2. Masih ada sebagian siswa  yang tidak mengerjakan tugas rumah meskipun

memiliki teman sebaya yang mau membantu dalam mengerjakan tugas

tersebut.

3. Masih ada siswa yang prestasi belajarnya rendah  siswa meskipun memiliki

teman sebaya yang pintar.

4. Masih ada sebagaian siswa yang kurang rajin belajar, meski memiliki

teman dekat yang mengingatkan untuk rajin belajar.

5. Masih terdapat siswa yang memperoleh nilai di bawah nilai rata-rata KKM

yaitu 75

Berdasarkan gejala-gejala di atas, peneliti merasa perlu untuk

mengetahui secara mendalam tentang teman sebaya dan prestasi belajar

dengan judul “Pengaruh Interaksi Teman Sebaya Terhadap Prestasi

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas

Negeri 2 Kampar Timur”.

B. Penegasan Istilah

1. Pengaruh  adalah daya yang ada atau timbul dari suatu( orang,

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan

seseorang.5 Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah daya

yang timbul dari pergaulan teman terhadap prestasi belajar siswa.

2. Menurut Ahmad Rohani, interaksi adalah suatu hubungan bersama antara

satu orang dengan yang lainnya6, sedangkan teman sebaya diartikan

sebagai kawan, sahabat atau orang yang sama-sama bekerja atau berbuat.

5 Depdikbud, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Sinar Terang, hlm,539
6 Ahmad Rohani, 2011, Pengelolaan Pengajaran, Jakarta : Rineka Cipta, hlm 93



Santrock mengatakan bahwa kawan-kawan sebaya adalah anak-anak atau

remaja yang memiliki usia atau tingkat kematangan yang kurang lebih

sama7. Interaksi teman sebaya adalah suatu bentuk hubungan antara dua

atau lebih anak dimana mereka akan saling mempengaruhi, mengubah

dan memperbaiki satu prilaku yang salah.

3. Prestasi merupakan hasil yang dicapai seseorang ketika

mengerjakan tugas atau kegiatan tertentu. Prestasi akademik adalah hasil

belajar yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran di sekolah atau

diperguruan tinggi yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui

pengukuran dan penilaian. Sementara prestasi belajar adalah penguasaan

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran,

lazimnya ditunjukkan dengan nilai Tes atau angka nilai yang diberikan

oleh guru.8 Prestasi belajar siswa yang dimaksud adalah hasil dari suatu

proses pembelajaran yang dapat diketahui dari hasil evaluasi

pembelajaran.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang dikemukakan

diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat di identifikasikan

sebagai berikut.

a) Prestasi belajar siswa belum maksimal

7 John W. Santrock, Perkembangan Anak, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, hlm 55
8 Tulus Tu’u, Loc. Cit



b) Banyaknya faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa

c) Minat belajar siswa belum maksimal.

d) Pengaruh interaksi teman sebaya terhadap prestasi belajar siswa pada

mata pelajaran Ekonomi belum maksimal.

2. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah penelitian pada pengaruh interaksi

teman sebaya terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi

di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar Timur

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, dapat disusun rumusan

masalah seberapa besar pengaruh Interaksi teman sebaya  terhadap prestasi

belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas

Negeri 2 Kampar Timur.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh interaksi

teman sebaya  terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran

Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar Timur.

2. Manfaat Penelitian

Penelitin ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

a. Bagi siswa

Sebagai bahan masukan dan saran dalam meningkatkan prestasi

belajar siswa



b. Bagi Sekolah

Sebagai bahan dan saran untuk meningkatkan pendidikan di

sekolah dan perhatian pada siswanya

c. Bagi penulis

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan

(S.Pd) di UIN SUSKA.


