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BAB 2 

TINJAUAN TEORETIS 

 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1. Prestasi Belajar  

Belajar merupakan salah satu hal terpenting yang dapat dilakukan dimana 

dengan belajar kita akan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang sering kali 

berubah setiap saat. Proses perubahan yang dapat tercermin dalam diri manusia 

yakni terlihat pada peningkatan kualitas dan kuantitas didalam dirinya seperti 

pemahaman, daya pikir, kecakapan, keterampilan dan kemampuan lainnya, oleh 

karena itu hendaknya seorang individu mampu mempersiapkan dirinya untuk 

menghadapi persaingan dimasa yang akan datang yakni dengan belajar, baik belajar 

memahami diri sendiri ataupun individu lain dan bahkan memahami perkembngan 

globalisasi. Sehingga dengan belajar seorang individu siap menghadapi 

perkembangan zaman yang begitu pesat. 

Purwanto (2017:85) mendefinisikan belajar merupakan “Suatu perubahan 

tingkah laku, dimana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih 

baik, tetapi juga ada kemungkinan mengarah kepada tingkah laku yang lebih 

buruk”. 

Slameto (2015:2) menyatakan bahwa belajar ialah “Suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri  dalam interaksi dengan 

lingkungannya”. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan 

suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi pada seseorang karena interaksi 

dengan individu pada lingkungannya yang dapat mengarah pada tingkah laku yang 

lebih baik seperti ditandai dengan bertambahnya pengetahuan, keahlian, kecakapan, 

sikap serta kepribadiannya ataupun kepada tingkah laku yang lebih buruk. 

Perubahan tingkah laku tersebut kerap sekali dipengaruhi oleh berbagai hal baik itu 

lingkungan ataupun karena individu itu sendiri.  
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Baik atau buruknya perubahan tingkah laku tercermin dalam prestasi belajar 

siswa. Muhibbin dalam Rosyid et.al., (2019:9) berpendapat bahwa “Prestasi belajar 

diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

dalam sebuah program pengajaran”. 

Sutratinah Tirtonegoro dalam Rosyid et.al., (2019: 9) mengartikan “Prestasi 

belajar sebagai penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk 

simbol, angka, huruf, maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah 

dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu”. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

merupakan hasil yang diperoleh dari proses pembelajaran ataupun tingkat 

keberhasilan siswa dalam mencapai suatu tujuan yang dapat dinyatakan dalam 

bentuk simbol, angka, huruf, maupun kalimat yang dapat mencerminkan 

keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Tingkat keberhasilan tersebut 

tercermin dari adanya kebiasaan individu yang cenderung dapat mengembangkan 

keterampilan-keterampilan mereka baik pada tingkat kognitif, afektif ataupun 

psikomotor individu tersebut dimana dalam hal ini dapat dinyatakan dalam bentuk 

hasil ulangan harian, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun ataupun hasil 

ujian nasional. 

 

2.1.1.1.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor dimana faktor-faktor tersebut akan 

mempengaruhi prestasi belajar siswa itu sendiri, faktor yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar siswa ada dua yaitu faktor internal atau faktor dari dalam individu 

yang sedang belajar dan faktor exsternal atau berasal dari luar individu yang sedang 

belajar.  

Menurut Slameto (2015:54) mengemukakan yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar sebagai berikut: 

1. Faktor Internal 

1) Faktor Jasmani 

a) Faktor kesehatan 

Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang 

terganggu, seperti adanya gangguan-gangguan/kelainan-kelainan 

fungsi alat inderanya serta tubuhnya. 
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b) Cacat tubuh 

Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar dimana siswa 

yang cacat belajarnya juga dapat terganggu, jika hal ini terjadi, 

hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan khusus atau 

diusahakan alat bantu agar dapat menghindari atau mengurangi 

pengaruh kecacatannya itu. 

2) Faktor psikologi  

Sekurang-kurangnya ada tujuh faktor yang tergolong kedalam faktor 

psikologi yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itu adalah, 

intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kelemahan. 

3) Faktor Kelemahan 

Kelemahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan 

timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Kelemahan 

jasmani terjadi karena terjadi kekacauan subtensi sisa pembakaran di 

dalam tubuh, sehingga darah kurang lancar pada bagian-bagian 

tertentu. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap belajar dapat dikelompokan 

menjadi 3 faktor yaitu : 

1) Faktor Keluarga  

Faktor keluarga terdiri dari, cara orang tua mendidik, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan.  

2) Faktor sekolah 

Faktor sekolah terdiri dari, metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat 

pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran diatas ukuran, keadaan 

gedung, metode belajar, dan tugas rumah. 

3) Faktor masyarakat 

Faktor masyarakat terdiri dari, kegiatan siswa dalam masyarakat, 

masa media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

 

Hal tersebut didukung oleh Dalyono (2007:55) dalam Rosyid et.al.,  (2019: 

10) yang menyebutkan bahwa : 

Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang datangnya dari diri siswa 

berupa faktor fisiologi dan fsikologi, sedangkan faktor eksternal adalah 

faktor yang datang dari luar diri siswa dan dipengaruhi oleh lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan lingkungan alam. 
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Berdasarkan pendapat para ahli maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar adalah faktor internal dan faktor eksternal, faktor 

internal atau dalam diri dapat meliputi jasmaniah, psikologis (kemampuan dan 

motivasi, intelegensi, pengontrolan diri, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, kelemahan) dan kelelahan selanjutnya faktor eksternal seperti 

lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah serta lingkungan masyarakat. Schunk 

(2012:206) menyebutkan bahwa faktor dalam diri dapat tercermin pada tujuan-

tujuan, efikasi diri, harapan-harapan atas hasil, atribusi-atribusi, evaluasi diri untuk 

kemajuan dalam belajar, dan proses-proses pengaturan diri (Self Regulated). 

2.1.1.2.Indikator Prestasi Belajar 

Dalam proses belajar mengajar pasti ditentukan oleh indikator-indikator 

tertentu sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh pendidik. Indikator tersebut 

menggambarkan proses dan hasil yang harus dicapai oleh peserta didik. 

Kemampuan yang harus tercapai telah dicantumkan dalam tujuan pembelajaran dan 

dapat dilihat capaiannya pada hasil belajar siswa.  

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan 

instruksional (Abdurahman dalam Rosyid et.al., 2019: 13). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prestasi menggambarkan hasil 

yang diperoleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dengan pencapaian 

yang mereka raih, artinya siswa akan memperoleh prestasi ketika mereka telah 

melalui suatu proses pembelajaran dimana hasil belajar yang diperoleh baik 

mencerminkan prestasi belajar yang didapat pun  baik. 

Prestasi dalam belajar adalah hasil dari pengukuran terhadap peserta didik 

yang meliputi faktor kognitif, afektif, dan psikomotor setelah mengikuti proses 

pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrumen tes ataupun instrumen 

yang relevan (Rosyid et.al., 2019: 8). Hal ini didukung oleh Syah (2010:148)  yang 

menyebutkan bahwa indikator prestasi belajar sebagai berikut : 
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Tabel 2.1. 

Indikator Prestasi Belajar 

 

Ranah/ Jenis 

Prestasi 
Indikator Cara Evaluasi 

Ranah Kognitif 

1. Pengamatan 

 

 

 

2. Ingatan 

 

 

 

3. Pemahaman 

 

 

 

4. Penerapan 

 

 

 

 

5. Analisis 

(Pemeriksaan dan 

pemilihan secara 

teliti) 

 

6. Sintesis 

(membuat paduan 

baru dan utuh) 

 

1. Dapat menunjukan 

2. Dapat membandingkan 

3. Dapat menghubungkan 

 

1. Dapat menyebutkan 

2. Dapat menunjukan kembali 

 

 

1. Dapat menjelaskan 

2. Dapat mendefinisikan dengan 

lisan sendiri 

 

1. Dapat memberikan contoh 

2. Dapat menggunakan secara 

tepat 

 

 

1. Dapat menguraikan 

2. Dapat mengklasifikasikan 

 

 

 

1. Dapat menghubungkan 

2. Dapat menyimpulkan 

3. Dapat menggeneralisasikan 

 

1. Tes lisan 

2. Tes tertulis 

3. Tes observasi 

 

1. Tes lisan 

2. Tes tertulis 

3. Tes observasi 

 

1. Tes lisan 

2. Tes tertulis 

 

 

1. Tes lisan 

2. Pemberian 

Tugas 

3. Tes observasi 

 

1. Tes lisan 

2. Pemberian 

Tugas 

 

 

1. Tes lisan 

2. Pemberian 

Tugas 

Ranah Afektif 

1. Penerimaan 

 

 

 

2. Sambutan 

 

 

 

 

3. Apresiasi (sikap 

menghargai) 

 

 

 

 

1. Menunjukan sikap menerima 

2. Menunjukan sikap menolak 

 

 

1. Kesedian berpartisipasi 

2. Kesediaan memanfaatkan 

 

 

 

1. Menganggap penting dan 

bermanfaat 

2. Menganggap indah dan 

harmonis 

3. Mengagumi 

 

1. Tes lisan 

2. Tes skala sikap 

3. Observasi 

 

1. Tes skala sikap 

2. Pemberian 

tugas 

3. Observasi 

 

1. Tes skala sikap 

2. Pemberian 

tugas 

3. Observasi 
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4. Internalisasi 

(pendalaman) 

 

 

 

 

 

5. Karakterisasi 

(penghayatan) 

1. Mengakui dan meyakini 

2. Mengingkari 

 

 

 

 

 

1. Melembagakan atau 

mentiadakan 

2. Menjelmakan dalam pribadi dan 

prilaku sehari-hari 

1. Tes skala sikap 

2. Pemberian 

tugas ekspresif 

dan proyek 

3. Observasi 

 

 

1. Pemberian 

tugas ekspresif 

dan proyek 

2. Observasi 

Ranah 

Psikomotor 

1. Keterampilan 

bergerak dan 

bertindak 

 

2. Kecakapan 

ekspresi verbal 

dan non verbal 

 

 

1. Mengorganisasikan gerak mata, 

tangan, kaki dan anggota tubuh 

lainnya 

 

1. Mengucapkan 

2. Membuat mimik dan gerakan 

jasmani 

 

 

1. Observasi 

2. Tes tindakan  

 

 

1. Teslisan 

2. Observasi 

3. Tes tindakan 

Sumber: Syah (2010:148) 

 

Sedangkan menurut Gagne dalam Slameto (2015:13) indikator yang 

mempengaruhi prstasi belajar yaitu: 

1) Keterampilan motoris 

Dalam hal ini perlu koordinasi dari berbagai gerakan badan misalnya 

melempar bola. 

2) Informasi verbal 

Orang dapat menjelaskan sesuatu dengan berbicara, menulis, 

menggambar, dalam hal ini dapat dimengerti bahwa untuk mengatakan 

sesuatu perlu inteligensi. 

3) Kemampuan intelektual 

Manusia mengadakan interaksi dengan dunia luar dengan menggunakan 

simbol-simbol, serta pemikiran untuk menyelesaikan masalah. 

4) Strategi kognitif 

Ini merupakan intelegensi keterampilan yang internal yang perlu belajar 

mengingat dan berfikir. 

5) Sikap 

Kemampuan ini tidak tergantung atau dipengaruhi oleh hubungan verbal 

seperti halnya domain yang lain dan sikap ini penting dalam proses 

belajar. 
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Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan indikator prestasi 

belajar siswa dapat dilihat dari berbagai sisi yaitu keterampilan motoris, informasi 

verbal, kemampuan intelektual, strategi kognitif dan sikap. Indikator tersebut 

sangat penting sebagaimana telah disampaikan penulis, dimana indikator tersebut 

dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi proses pembelajaran siswa.  

2.1.2. Self Regulated Learning (SRL) 

Schunk dan Zimmerman dalam Hendriana et,al., (2018:228) mendefinisikan 

bahwa “Self Regulated Learning (SRL) sebagai proses belajar yang terjadi karena 

pengaruh dari pemikiran, strategi, dan prilaku sendiri yang berorientasi pada 

pencapaian tujuan”.  

Zimmerman (1989) juga menjelaskan bahwa “Self Regulated Learning 

(SRL) secara umum adalah siswa yang mampu mengatur dirinya sendiri pada 

tingkat metakognitif, motivasi dan perilaku mereka secara aktif dalam proses 

pembelajaran”. 

Self Regulated Learning (SRL) yang timbul pada diri siswa dapat 

mendorong untuk mengikuti proses pembelajaran secara aktif sehingga tujuan 

pembelajaran tercapai, tujuan pembelajaran yang dimaksudkan adalah perolehan 

prestasi siswa yang didapat baik. Zimmerman dan Schunk (1989:4) menyatakan 

bahwasanya “Memerlukan proses, strategi, dan tanggapan khusus oleh siswa untuk 

meningkatkan proses akademik mereka, selain itu siswa dianggap sadar akan 

pentingnya potensi dari proses pengaturan diri dalam meningkatkan prestasi 

akademik mereka”. 

Haris dan Kerlin (Hendriana et,al., 2018:228) mendefinisikan bahwa “Self 

Regulated Learning adalah proses perencanaan dan pemantauan diri yang seksama 

terhadap proses kogitif dan afektif dalam menyelesaikan suatu tugas akademik”. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Self Reguated 

Learning (SRL) adalah kemampuan seorang siswa yang secara aktif dapat 

memperdalam atau mengatur dirinya pada tingkat metakognitif, motivasi, dan 

perilaku sendiri untuk mencapai suatu tujuan dalam proses pembelajran yang telah 

ditentukan. Peserta didik yang memiliki Self Regulated Learning (SRL) tinggi 

cenderung akan lebih akif sehingga mampu mendapakan kemampuan akademik 
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yang lebih tinggi karena Self Regulated Learning (SRL) mengacu pada perasaan, 

perilaku dan pemikiran yang dihasilkan sendiri untuk mencapai tujuan yang baik 

dalam hal ini adalah prestasi belajar yang tinggi. 

2.1.2.1.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Self Regulated Learning (SRL) 

Pandangan yang diusulkan tentang Self Regulated Learning (SRL) 

mengasumsikan bahwa adanya tiga faktor yang dapat mempengaruhi Self 

Regulated Learning (SRL), ini didukung oleh Bandura dalam Schunk (2012:165) 

menjelaskan bahwa perilaku manusia dalam sebuah kerangka timbal balik tiga sisi, 

atau interaksi-interaksi timbal balik antara perilaku, lingkungan dan faktor personal 

seperti kognisi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Self Regulated Learning 

 

Zimmerman (1989:330) menjelaskan bahwa faktor-faktor self regulated 

learning, adalah sebagai berikut: 

1) Person (Self) 

Faktor Person ini meliputi beberapa aspek, yang pertama yaitu 

pengetahuan individu, tingkat kemampuan metakognisi dan tujuan yang 

ingin dicapai. 

2) Perilaku 

Perilaku mengacu kepada upaya individu menggunakan kemampuan 

yang dimiliki. Semakin besar dan optimal upaya yang dikerahkan 

individu dalam mengatur dan mengorganisasi suatu aktivitas akan 

meningkatkan pengelolaan diri individu. 

3) Lingkungan 

Sosial kognitif teori mencurahkan perhatian khusus pada pengaruh sosial 

dan pengalaman pada fungsi manusia. 

 

 

Person 
(Self)

PerilakuLingkungan
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Pandangan lain tentang faktor self regulated learning dikemukakan oleh 

Stone, Schunk dan Swartz dalam Fasikhah dan Fatimah (2013:148) yaitu: 

1) Self Efficaccy 

Kepercayaan seseorang tentang kemampuan dirinya untuk belajar atau 

melakukan keterampilan pada tingkat tertentu. 

2) Motivasi 

Motivasi mengacu pada sesuatu yang menggerakan individu pada tujuan. 

3) Tujuan 

Tujuan merupakan kriteria yang digunakan individu untuk memonitor 

kemajuan belajarnya. 

 

Berdasarkan pemaparan menurut beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa 

faktor self regulated learning terdiri dari personal, perilaku, lingkungan, self 

efficacy, motiasi, tujuan. Dimana semua faktor saling berkaitan satu sama lain dan 

dapat mendorong terciptanya self regulated learning yang tinggi ataupun rendah 

sehingga nantinya akan mempengaruhi pencapaian prestasi belajar itu sendiri. 

2.1.2.2.Indikator Self Regulated Learning (SRL) 

Untuk  mengetahui tingkat dalam Self Regulated Learning (SLR) dapat 

dilihat dari indikator-indikator Self Regulated Learning (SLR).  Wolters dalam 

Hendriana et,al., (2018:231) mengklasifikasikan self Regulated Learning (SRL) 

dalam tiga indikator yaitu: 

1) Kognitif, meliputi elaborasi dan metakognitif. 

2) Motivasi, meliputi konsekuensi diri, mengelola lingkungan, mastery self-

talk, meningkatkan motivasi ekstrinsik, orientasi kemampuan, motivasi 

instrinsik, dan relevansi pribadi. 

3) Perilaku, meliputi mengatur usaha, mengatur waktu dan lingkungan 

belajar, dan mengatur cara mencari bantuan. 

 

Menurut Saepullah (2016) dalam Hendriana et,al., (2018:245) yang menjadi 

indikator Self Regulated Learning (SRL) adalah:  

Inisiatif dan motivasi belajar instrinsik, mendiagnosa kebutuhan belajar, 

menetapkan tujuan atau target belajar, memilih, menerapkan strategi 

belajar, memonitor, mengatur, dan mengontrol belajar, memandang 

kesulitan sebagai tantangan, memanfaatkan dan mencari sumber yang 

relevan, mengevaluasi proses dan hasil belajar, self efficacy. 
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Berdasarkan uraian diatas maka penulis menentukan indikator Self 

Regulated Learning (SRL) dalam penelitian ini adalah, inisiatif dan motivasi belajar 

instrinsik, mendiagnosa kebutuhan belajar, menetapkan tujuan atau target belajar, 

memilih, menerapkan strategi belajar, memonitor, mengatur, dan mengontrol 

belajar, memandang kesulitan sebagai tantangan, memanfaatkan dan mencari 

sumber yang relevan, mengevaluasi proses dan hasil belajar dan self efficacy. 

2.1.3. Lingkungan Keluarga 

Ahmadi (2016:193) menyebutkan bahwa “Keluarga adalah kelompok sosial 

kecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak yang mempunyai hubungan 

sosial relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, perkawinan atau adopsi”. 

Keluarga merupakan wadah yang sangat penting diantara individu dan grup, dan 

merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya, 

selain itu keluarga adalah orang-orang yang pertama mengadakan kontrak dan yang 

pertama pula untuk mengajar anak-anak sebagaimana dia hidup dengan orang lain 

(Ahmadi, 2016:126). 

Wirowidjojo dalam Slameto (2015:61) menyatakan bahwa “Keluarga 

adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama, keluarga yang sehat dan besar 

artinya untuk pendidikan dalam ukuran kecil, tetapi bersifat menentukan untuk 

pendidikan dalam ukuran besar yaitu pendidikan bangsa, negara, dan dunia”. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan keluarga 

adalah lingkungan pendidikan kecil terdiri dari ayah, ibu dan anak yang mempunyai 

hubungan atas ikatan darah, perkawinan atau adopsi, dimana anak memperoleh 

pembelajaran yang pertama dalam keluarga.  

Lingkungan keluarga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

perkembangan kognitif siswa. Pengajaran yang diberikan orang tua dan bagaimana 

mereka memberikannya terkait dengan pengaturan diri anak disekolah (Stright 

et,al., 2010) dalam Schunk (2012:632). Anak yang orangtuanya memberikan 

informasi metakognitif yang dapat difahami menunjukan pemantauan, partisipasi, 

dan metakognitif yang lebih besar di sekolah. 
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2.1.3.1.Fungsi Keluarga 

Oqbum dalam Ahmadi (2016:126-127) fungsi keluarga itu adalah “Sebagai 

fungsi kasih sayang, ekonomi, pendidikan, perlindungan/penjagaan, rekreasi, status 

keluarga dan agama”. Sedangkan Bierstadt dalam Ahmadi (2016:127) menyatakan  

bahwa “Keluarga berfungsi untuk mengantikan keluarga, mengatur dan menguasai 

implus-implus seksual, bersifat membantu, menggerakan nilai-nilai kebudayaan 

dan menunjukkan status”. 

Ahmadi (2016 :193) menyebutkan fungsi keluarga adalah “Memelihara, 

merawat, dan melindungi anak dalam rangka sosialisasinya agar mereka mampu 

mengendalikan diri dan berjiwa sosial”. 

Dari berbagai pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa fungsi keluarga 

sangatlah penting bagi kehidupan peserta didik dimana dapat berfungsi sebagai 

pelindung, pendidik, pemelihara,  pemberi status keluarga, dan penggerak nilai-

nilai kebudayaan, sehingga peserta didik mampu mengendalikan diri dan berjiwa 

sosial guna mencapai tujuan. 

2.1.3.2.Faktor-Faktor Keluarga  

Keluarga sangatlah penting bagi pertumbuhan anak dimana dapat 

mendorong perubahan tingkah laku seorang anak (peserta didik), di dalam keluarga 

kita terdorong untuk melakukan hal-hal yang dapat membuat bangga orang terdekat 

baik dalam segi prestasi akademik ataupun non akademik. Baik-buruknya sebuah 

keluarga akan sangat mempengaruhi perkembangan anak itu dikemudian hari. Hal 

yang dikemukakan tersebut sejalan dengan pemikiran Ahmadi (2016:105) bahwa 

perkembangan seorang anak di dalam keluarga itu sangat ditentukan oleh kondisi 

situasi keluarga dan pengalaman-pengalaman yang dimiliki orangtuanya. 

Adapun faktor – faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan anak 

dalam hal ini adalah prestasi belajar, menurut Ahmadi (2016 : 105-107 ) iyalah : 

1) Status sosial ekonomi keluarga. 

2) Faktor keutuhan keluarga, terutama ditekankan kepada strukturnya yaitu 

keluarga yang masih lengkap, ada ayah, ibu dan anak, disamping itu 

keutuhan interaksi hubungan antara anggota satu dengan anggota 

keluarga yang lain. 

3) Sikap dan kebiasaan-kebiasaan orang tua. 
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Asrori (2009:113) menyebutkan “Faktor-faktor dalam keluarga yang sangat 

dibutuhkan oleh anak yaitu, kebutuhan akan rasa aman, dihargai, disayangi, 

diterima, kebebasan untuk menyatakan diri”. 

Berdasarkan hal tersebut maka faktor-faktor lingkungan keluarga yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa yaitu status sosial ekonomi keluarga, 

keutuhan keluarga, hubungan antar anggota keluarga, sikap dan kebiasaan-

kebiasaan orang tua dan pengertian orang tua yang meliputi rasa kasih sayang, 

menghargai, dan memberi perlindungan.  

2.1.3.3.Indikator Lingkungan Keluarga 

Slameto (2015:60-64) menyatakan bahwa indikator dalam lingkungan 

keluarga yang berpengaruh terhadap prestasi belajar adalah sebagai berikut: 

1) Cara orang tua mendidik anak 

Orang tua biasanya ingin anaknya mencapai prestasi yang baik oleh 

karena itu perlunya bimbingan dan arahan pada saat anak belajar 

dirumah. 

2) Relasi antar anggota keluarga 

Terjalinnya relasi antar keluarga yang harmonis khususnya orang tua 

dengan anak, akan membuat motivasi belajar yang tinggi untuk mendapat 

prestasi belajar yang baik. 

3) Suasana rumah. 

Suasana rumah yang nyaman dan tentram akan membuat konsentrasi 

belajar anak semakin tinggi. 

4) Keadaan ekonomi keluarga 

Anak yang sedang belajar pasti membutuhkan fasilitas belajar yang 

memadai, terutama kebutuhan pokok sang anak, kebutuhan tersebut akan 

terpenuhi jika keluarga memiliki cukup uang. 

5) Pengertian orang tua 

Anak dalam belajar memerlukan motivasi dan dorongan dari orang tua, 

sehingga ketika anak belajar jangan diganggu dengan pekerjaan-

pekerjaan rumah. 

6) Latar belakang kebudayaan 

Kebiasaan-kebiasaan dan harapan yang baik dalam keluarga akan 

membawa pengaruh positif bagi proses belajar anak. 

 

Menurut Schunk (2012:631) menyebutkan “Indikator dalam lingkungan 

keluarga yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran anak atau prestasi belajar 

siswa yaitu, respon ibu, gaya disiplin, keterlibatan anak, suasana rumah, 

ketersediaan materi, kesempatan untuk berinteraksi”. 
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Berdasarkan uraian diatas maka penulis menentukan indikator lingkungan 

keluarga dalam penelitian ini adalah, cara orang tua mendidik anak, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, 

latar belakang kebudayaan. 

2.1.4. Iklim Kelas 

Proses pembelajaran adalah interaksi antara peserta didik dengan guru dan 

antar peserta didik dengan peserta didik lainya. Dalam proses pembelajaran 

dipengaruhi sekali oleh berbagai hal, baik oleh guru, fasilitas, atau peserta didik itu 

sendiri dimana semuanya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, hal tersebut 

dirangkum dalam situasi iklim kelas yang kondusif. 

Iklim kelas menurut Bloom dalam Hadiyanto (2016:3) adalah “Kondisi, 

pengaruh, dan rangsangan dari luar yang meliputi pengaruh fisik, sosial, dan 

intelektual yang mempengaruhi peserta didik”. 

Zhan dan Widaman dalam Hadiyanto (2016:3) mengatakan bahwa “Iklim 

kelas adalah seperangkat tingkah laku, presepsi dan respon afektif diantara para 

peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di dalam kelas”. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya iklim kelas 

adalah suatu kondisi sosial, fisik, emosional dalam proses pembelajaran, yang 

saling mempengaruhi baik antar peserta didik dengan guru ataupun peserta didik 

dengan peserta didik lainnya. 

Proses belajar mengajar erat kaitannya dengan lingkungan dimana situasi itu 

berlangsung seperti kondisi sosial di dalam kelas. Meskipun prestasi belajar juga 

dipengaruhi oleh banyak aspek, seperti gaya belajar, model pembelajaran namun 

pengaruh iklim kelas masih sangat penting diperhatikan. Hal ini dikarenakan ketika 

peserta didik belajar diruang kelas, lingkungan kelas, baik itu lingkungan fisik 

ataupun non fisik kemungkinan hal tersebut dapat mendukung mereka ataupun 

malah mengganggu mereka (Hadiyanto, 2016:16-17). Oleh karena itu sangat 

diperlukan sekali lingkungan yang baik dan kondusif dalam pembelajaran seperti 

yang dikemukakan Hyman dalam Hadiyanto (2016:17) bahwa iklim kelas yag 

kondusif antara lain dapat mendukung : 
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1) Interaksi yang bermanfaat diantara peserta didik., 

2) Memperjelas pengalaman-pengalaman guru dan peserta didik., 

3) Menumbuhkan semangat yang kemungkinan kegiatan-kegiatan dikelas 

berlangsung dengan baik., 

4) Mendukung saling pengertian antara guru dan peserta didik. 

 

2.1.4.1.Dimensi Iklim Kelas 

Moos dalam Hadiyanto (2016:4) mengemukakan ada tiga dimensi umum 

yang dapat digunakan untuk mengukur lingkungan psikis dan sosial. Ketiga 

dimensi tersebut adalah dimensi hubungan, dimensi pertumbuhan & 

pengembangan pribadi, dan dimensi perubahan & perbaikan sistem. Hadiyanto 

(2004) dalam Hadiyanto (2016:4) menambahkan lagi satu dimensi dari Arter (1991) 

sebagai pengembangan dari dimensi-dimensi Moos (1979) yaitu dimensi 

lingkungan fisik. 

Adapun yang dimaksud dimensi-dimesi tersebut dalam Hadiyanto (2016:5-

6) ialah : 

1) Dimensi Hubungan 

Dimensi hubungan adalah dimensi untuk mengukur sejauh mana 

keterlibatan peserta didik di dalam kelas, sejauh mana peserta didik 

saling mendukung dan membantu, dan sejauh mana mereka dapat 

mengekspresikan kemampuan mereka secara bebas dan terbuka. Skala-

skala dalam dimensi ini yaitu kekompakan, kepuasan, dan keterlibatan. 

2) Dimensi Pertumbuhan dan Perkembangan Pribadi 

Dimensi pertumbuhan dan perkembangan pribadi yaitu membicarakan 

tujuan utama kelas dalam mendukung pertumbuhan/perkembangan 

pribadi dan motivasi diri. Skala-skala yang terkait dalam dimensi ini di 

antaranya kesulitan, kecepatan, kemandirian, dan kompetisi. 

3) Dimensi Perubahan dan Perbaikan Sistem 

Dimensi perubahan dan perbaikan sistem yaitu dimensi yang 

membicarakan sejauh mana mendukung harapan, memperbaiki kontrol 

dan merespon perubahan. Skala-skala yang termasuk dalam dimensi ini 

diantaranya formalitas, demokrasi, kejelasan aturan dan inovasi. 

4) Dimensi Lingkungan Fisik 

Dimensi lingkungan fisik membicarakan sejauh mana iklim kelas, seperti 

kelengkapan sumber, kenyamanan serta keamanan kelas ikut 

mempengaruhi proses belajar mengajar. Skala yang termasuk dalam 

dimensi ini yaitu kelengkapan sumber, keamanan dan keteraturan 

lingkungan, kenyamanan lingkungan fsikis dan lingkungan fisik. 
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Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dimensi 

iklim kelas terdiri dari dimensi hubungan, dimensi pertumbuhan dan perkembangan 

pribadi, dimensi perubahan dan perbaikan sistem dan dimensi lingkungan fisik. 

Dimensi-dimensi tersebut selanjutnya akan dikembangkan menjadi skala-skala 

pengukuran dalam iklim kelas. 

2.1.4.2.Indikator Iklim Kelas 

Indikator iklim kelas ini merupakan pengembangan dari berbagai dimensi 

iklim kelas yang telah dijelaskan sebelumnya.   Menurut Fraser dan Walberg dalam 

Hadiyanto (2016:61-63) menyebutkan beberapa indikator dalam iklim kelas yaitu: 

1) Kekompakan 

Sejauh mana para siswa saling mengetahui, membantu, dan akrab satu 

sama lain. 

2) Perselisihan 

Adanya ketegangan dan percekcokan diantara siswa. 

3) Favoritisme 

Sejauh mana guru mengistimewakan peserta didik tertentu 

4) Kelesuan 

Tidak ada daya tarik aktivitas kelas 

5) Cliqueness 

Suatu keadaan dimana murid tidak mau bergabung dengan anggota kelas 

lainnya. 

6) Kepuasan 

Keadaan dimana anggota kelas menikmati kerja. 

7) Kecepatan 

Suatu keadaan dimana tugas-tugas kelas dikerjakan dengan cepat. 

8) Kesulitan 

Suatu keadaan dimana para siswa merasa sulit megerjakan tugas. 

9) Kompetisi 

Penekanan pada siswa untuk saling berkompetisi. 

10) Perbedaan 

Suatu keadaan dimana perbedaan minat muncul dan disediakan. 

11) Formalitas 

Suatu keadaan dimana tingkah laku dalam kelas dibatasi dengan aturan 

formal. 

12) Fasilitas 

Ketersediaan buku, peralatan, ruangan dan tata cahaya yang memadai 

dikelas. 
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13) Pengarahan pada tujuan 

Tingkat kejelasan tujuan di kelas. 

14) Demokrasi 

Suatu keadaan dimana para siswa secara bersama-sama membuat 

keputusan tentang aktivitas kelas. 

15) Disorganisasi  

Suatu keadaan dimana aktivitas kelas membingungkan dan tidak 

terorganisasi 

 

Menurut Moos dalam Hadiyanto (2016:65-66) menyebutkan bahwa 

indikator iklim kelas sebagai berikut : 

1) Keterlibatan 

Suatu keadaan dimana siswa penuh perhatian dan tertarik pada kegiatan 

kelas dan berpartisispasi dalam diskusi kelas. 

2) Afiliasi 

Keakraban siswa dan keadaan dimana para siswa saling membantu dan 

menikmati kerjasama di kelas. 

3) Dukungan guru 

Suatu dukungan dimana guru membantu, memberi perhatian, percaya 

dan akrab kepada siswa. 

4) Orientasi pada tugas 

Pentingnya melengkapi aktivitas-aktivitas yang direncanakan serta 

berorientasi pada tugas yang harus dikerjakan. 

5) Persaingan 

Menekankan pentingnya para siswa untuk saling berkompetisi mendapat 

nilai terbaik dan mengingatkan sulitnya mendapat prestasi terbaik. 

6) Aturan dan organisasi 

Menekankan pada pentingnya siswa bertingkah laku baik sesuai dengan 

aturan, organisasi, dan kegiatan kelas. 

7) Kejelasan aturan 

Menekankan pada pemantapan dan menaati seperangkat aturan yang 

jelas dan pemahaman siswa akan akibat yang didapatkan manakala 

mereka tidak menaati aturan tersebut. 

8) Pengawasan oleh guru 

Keketatan guru dalam memberlakukan aturan dan kerasnya hukuman 

terhadap pelanggaran aturan  

9) Innovation 

Seberapa banyak guru membantu perencanaan kegiatan kelas dan lainnya 

 

Dari berbagai indikator yang dikemukakan oleh para ahli, maka peneliti 

menetapkan indikator-indikator iklim kelas dalam penelitian ini yaitu  keterlibatan, 

afiliasi, dukungan guru, orientasi pada tugas, persaingan, kejelasan aturan, aturan 

dan organisasi, pengawasan oleh guru, dan innovation. indikator indikator yang 
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peneliti ambil dalam penelitian adalah indikator-indikator yang dikembangan 

Rudolf Moos dalam Hadiyanto (2016:65-66). Alasan Peneliti menentukan indikator 

tersebut untuk digunakan dalam penelitian dikarenakan indikator tersebut dianggap 

paling cocok digunakan dalam keadaan kelas dibeberapa sekolah yang akan peneliti 

jadikan sampel.  

 

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan 

Hasil Penelitian yang Relevan bertujuan untuk membandingkan penelitian 

yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

Adapun penelitian relevan yang pernah dilakukan sebelumnya adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2.2. 

Hasil Penelitian yang Relevan 

 

 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Hasil Perbedaan Persamaan 

1 Anis 

Rahmiyati 

(2017) 

Jurnal 

Pendidikan 

dan 

Pembelajaran 

Khatulistiwa.

Vol 6 No 9.  

Universitas 

Tanjung 

Pura. 

 

“Pengaruh 

Self 

Regulated 

Learning 

Terhadap 

Prestasi 

Belajar 

Siswa Kelas 

X Pada 

Mata 

Pelajaran 

Ekonomi” 

Hasil yang didapat 

dalam penelitiain 

tersebut dapat di 

simpulkan sebagai 

berikut: (1) secara 

umum self 

regulated learning 

siswa kelas X SMA 

Negeri 5 Pontianak 

tahun ajaran 

2016/2017 

tergolong tinggi; 

(2) secara umum 

self regulated 

learning siswa 

kelas X di SMA 

Negeri 5 Pontianak 

tahun ajaran 

2016/2017 

tergolong tinggi; 

(3) berdasarkan 

hasil penelitian, 

terdapat pengaruh 

Perbedaan 

penelitian yang 

dilakukan Anis 

Rahmiyati 

yaitu pada 

jumlah 

variabel 

independen 

yang diteliti 

dimana penulis 

selain meneliti 

pengaruh self 

regulated 

learning 

terhadap 

Prestasi 

belajar, penulis 

meneliti 

variabel 

lainnya seperti 

Iklim kelas dan 

lingkungan 

keluarga. 

Persamaan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

penulis 

dengan 

penelitian 

sebelumnya 

adalah pada 

variabel self 

regulated 

learning dan 

prestasi 

belajar siswa. 
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self regulated 

learning terhadap 

prestasi belajar 

siswa kelas X pada 

mata pelajaran 

ekonomi di SMA 

Negeri 5 Pontianak 

tahun ajaran 

2016/2017; (4) 

adapun besarnya 

pengaruh self 

regulated learning 

(variabel X) 

terhadap prestasi 

belajar siswa 

(variabel Y) sebesar 

9,3%. 

2 Iyut Sustiasih 

Sudikno 

dan 

Yustina Sri 

Aminah 

(2014). 

Economic 

Education 

Analysis 

Journal 3 (1). 

Universitas 

Negeri 

Semarang. 

“Pengaruh 

Lingkungan 

Keluarga, 

Lingkungan 

Sekolah, 

Disiplin 

Belajar dan 

Motivasi 

Belajar 

Terhadap 

Prestasi 

Belajar 

Ekonomi 

Siswa Sma 

Kelas XI 

IPS SMA 

PGRI 1 

Taman 

Pemalang” 

Hasil analisis 

regresi linier 

berganda diperoleh 

persamaan regresi 

Y1 = 10,011 + 

0,233X1 + 0,391X 

2+ 0,522X3 +e1, 

dan Y2 = 71,062 + 

0,227X1 + 0,704Y1 

+ 0,349X3 + e2. 

Hasil analisi jalur 

menunjukkan 

bahwa pengaruh 

secara tidak 

langsung (LK-PB) 

sebesar 22,7%, 

(LS-PB) sebesar 

10,5%, (DB-PB) 

sebesar 34,9%, 

(MB-PB) sebesar 

70,4% dan 

pengaruh secara 

tidak langsung 

(LK-MB-PB) 

sebesar 16,4%, 

(LS-MB-PB) 

sebesar 27,5%, 

(DP-MB-PB) 

sebesar 36,7%. 

Perbedaan 

penelitian yang 

dilakukan Iyut 

dan Yustina 

dengan yang 

dilakukan 

penulis yaitu 

terletak pada 

sebagian 

variabel 

penelitian yang 

dilakukan 

yaitu, penulis 

tidak meneliti 

variabel 

disiplin belajar 

dan motivasi 

belajar 

terhadap 

prestasi belajar 

seperti yang 

dilakukan 

peneliti 

sebelumnya. 

Persamaan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

penulis 

dengan 

penelitian 

sebelumny 

adalah pada 

variabel 

lingkungan 

keluarga dan 

prestasi 

belajar siswa. 
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3 Wildanul 

Husna 

(2018). 

Jurnal 

Ecogen Vol 1 

No 4. Jurusan 

Pendidikan 

Ekonomi 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Negeri 

Padang 

“Pengaruh 

Adversity 

Quotient 

dan Iklim 

Kelas 

Terhadap 

Prestasi 

Belajar 

Ekonomi 

Siswa Kelas 

X SMAN 3 

Pariaman” 

 

Berdasarkan hasil 

penelitian dan 

pembahasan, maka 

kesimpulan yang 

dapat diambil dari 

pengaruh adversity 

quotient dan iklim 

kelas adalah 

sebagai berikut: 

(1)Adversity 

quotient dan iklim 

kelas secara 

bersama-sama 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

prestasi belajar 

ekonomi siswa 

kelas X SMAN 3 

Pariaman. Artinya 

semakin baik 

adversity quotient 

dan iklim kelas 

maka akan semakin 

baik pula prestasi 

belajar siswa kelas 

X SMAN 3 

Pariaman. (2) 

Adversity quotient 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

prestasi belajar 

ekonomi siswa 

kelas X SMAN 3 

Pariaman. Artinya 

semakin tinggi 

adversity quotient 

maka akan semakin 

tinggi pula prestasi 

belajar ekonomi 

siswa kelas X 

SMAN 3 Pariaman. 

(3) Iklim kelas 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

prestasi belajar 

ekonomi siswa 

Perbedaan 

penelitian yang 

dilakukan 

Wildanul 

Husna dengan 

yang dilakukan 

penulis yaitu 

terletak pada 

sebagian 

variabel 

penelitian yang 

dilakukan 

yaitu, penulis 

tidak meneliti 

variabel 

adversity 

quotient 

terhadap 

prestasi belajar 

seperti yang 

dilakukan 

peneliti 

sebelumnya. 

Persamaan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

penulis 

dengan 

penelitian 

sebelumny 

adalah pada 

variabel iklim 

kelas dan 

prestasi 

belajar siswa. 



28 

 

kelas X SMAN 3 

Pariaman. Hal ini 

berarti bahwa 

semakin baik iklim 

kelas yang tercipta 

maka akan semakin 

baik pula prestasi 

belajar ekonomi 

siswa kelas X 

SMAN 3 Pariaman. 

 

Dari berbagai peneliti terdahulu, penelitian yang dilakukan peneliti 

terdahulu memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis,  namun 

faktor yang diidentifikasi permasalahannya masih sama yaitu prestasi belajar, 

perbedaan yang sangat terlihat dari penelitian yang dilakukan penulis dengan 

peneliti terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian dan jumlah variabel yang 

akan diteliti. Dari ketiga penelitian sebelumnya tidak ada yang meneliti dengan 

menggabungkan self regulated learning, lingkungan keluarga dan iklim kelas untuk 

diketahui pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa seperti yang dilakukan 

penulis. Untuk itu diharapkan penelitian yang dilakukan penulis dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan dan dapat membantu meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 

2.3. Kerangka Berpikir 

Uma Sekaran dalam Sugiyono (2016:91) mengemukakan bahwa “ Kerangka 

berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah diindentifikasi sebagai masalah yang penting.”. 

Untuk itu penelitian ini merupakan kerangka pemikiran yang dikembangkan 

berdasarkan teori yang relevan oleh peneliti untuk membahas permasalahan yang 

diteliti yaitu prestasi belajar siswa. 

Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang terjadi kepada 

seseorang, dari tidak bisa menjadi bisa dan dari tidak tahu menjadi tahu. Belajar 

merupakan hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan dimana belajar dapat 

menghasilkan perubahan di berbagai aspek, seperti sikap, keterampilan dan 

pengetahuan. Belajar merupakan proses interaksi baik dalam kelas antara siswa 
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dengan guru ataupun lingkungan keluarga antara orang tua dengan siswa, dimana 

semua hal tersebut dapat menunjang perubahan tingkah laku siswa, dalam hal ini 

perubahan dari proses belajar tersebut yaitu prestasi belajar yang didapat siswa 

baik. 

Gagne dalam Akib, Irwan (2016:19) mendefinisikan belajar adalah 

seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi dari lingkungan menjadi 

beberapa tahapan pengolahan informasi yang diperlukan untuk memperoleh 

kapasitas yang baru. Gagne (1979) menunjukkan bahwa terdapat 3 ( tiga ) 

komponen esensial dalam belajar, yaitu kondisi internal, kondisi eksternal, dan hasil 

belajar (Akib, Irwan. 2016:19). Komponen tersebut dimaksudkan untuk 

menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang baru dalam hal ini adalah prestasi 

belajar, karena berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran dapat tercermin 

dalam pencapaian prestasi belajar itu sendiri, sehingga dapat dikatakan prestasi 

belajar adalah tolak ukur dalam keberhasilan penguasaan materi pada diri siswa 

dalam proses pembelajaran.  

Keterkaitan penelitian yang dilakukan peneliti dengan teori Gagne, 

bahwasanya prestasi belajar siswa yang dimaksud, dapat dipengaruhi oleh faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat tercermin dalam self regulated 

learning. Schunk (2012:206) menyebutkan bahwa faktor dalam diri dapat tercermin 

pada tujuan-tujuan, efikasi diri, harapan-harapan atas hasil, atribusi-atribusi, 

evaluasi diri untuk kemajuan dalam belajar, dan proses-proses pengaturan diri (Self 

Regulated). Sedangkan faktor eksternal adalah lingkungan yang dapat 

mempengaruhi proses pembelajaran. Dalam penelitian ini faktor ekternal yang 

dimaksud adalah lingkungan keluarga dan iklim kelas. 

Self regulated learning adalah kemampuan seorang siswa yang secara aktif 

dapat memperdalam atau mengatur dirinya pada tingkat metakognitif, motivasi, dan 

perilaku sendiri untuk mencapai suatu tujuan dalam proses pembelajran yang telah 

ditentukan. Untuk itu siswa yang memiliki Self Regulated Learning (SRL) tinggi 

cenderung akan lebih akif sehingga mampu mendapakan kemampuan akademik 

yang lebih tinggi karena Self Regulated Learning (SRL) mengacu pada perasaan, 
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perilaku dan pemikiran yang dihasilkan sendiri untuk mencapai tujuan yang baik 

dalam hal ini adalah prestasi belajar yang tinggi. 

Faktor eksternal atau dari luar diri yang bisa mempengaruhi prestasi belajar 

siswa yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan 

pendidikan kecil terdiri dari ayah, ibu dan anak yang mempunyai hubungan sosial 

relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, perkawinan atau adopsi, dimana anak 

memperoleh pembelajaran pertama dalam keluarga. Untuk itu keluarga adalah 

faktor yang mendukung suatu perubahan tingkah laku seseorang yang biasa disebut 

hasil belajar dimana dapat menunjang terjadinya peningkatan suatu prestasi belajar 

siswa di sekolah.  

Faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa 

adalah iklim kelas. Iklim kelas adalah suasana dan kondisi kelas dalam 

hubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Iklim kelas merupakan suasana yang 

ditandai dengan adanya interaksi atau komunikasi antara guru dengan siswa atau 

siswa dengan siswa yang diharapkan mampu bekerja sama untuk menciptakan 

proses pembelajaran yang baik. Dalam hal itu dengan hubungan yang baik dapat 

tercipta kelas yang kondusif dimana nantinya akan memicu konsentrasi dalam 

pembelajaran dan terciptanya tujuan-tujuan yang baik dalam pembelajaran 

sehingga mendorong terciptanya prestasi belajar yang baik pula. 

Oleh karena itu untuk mencapai prestasi belajar yang baik peserta didik 

harus mampu mengelola diri dalam proses pembelajaran itu sendiri melalui self 

regulated learning, selain itu perlunya dukungan ataupun kondisi lingkungan yang 

baik untuk mendorong terciptanya prestasi belajar yang tinggi seperti dari 

lingkungan keluarga dan iklim kelas. Berdasarkan uraian diatas maka paradigma 

penelitian ini sebagai berikut : 
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2.4. Hipotesis Penelitian 

Gambar 2.2 

Kerangka Berpikir 

(X1) 

Self Regulated Learning 

1. Inisiatif dan motivasi belajar instrinsik 

2. Mendiagnosa kebutuhan belajar 

3. Menetapkan tujuan atau target belajar 

4. Memilih, menerapkan strategi belajar 

5. Memonitor, mengatur, dan mengontrol 

belajar 

6. Memandang kesulitan sebagai 

tantangan 

7. Memanfaatkan dan mencari sumber 

yang relevan 

8. Mengevaluasi proses dan hasil belajar 

9. Self eficacy 

 

Saepullah dalam Hendriana et.al., 

(2018:245) 

(Y) 

Prestasi Belajar 

1. Keterampilan motoris 

2. Informasi verbal 

3. Kemampuan intelektual 

4. Strategi kognitif 

5. Sikap 

 

Gagne dalam Slameto 

(2015:13) 

 

 

(X2) 

Lingkungan Keluarga 

1. Cara orang tua mendidik anak 

2. Relasi antar anggota keluarga 

3. Suasana rumah 

4. Keadaan ekonomi keluarga 

5. Pengertian Orang tua 

6. Latar Belakang Kebudayaan 

Slameto (2015:60) 

(X3) 

Iklim Kelas 

1. Keterlibatan 

2. Afilisasi 

3. Dukungan guru 

4. Orientasi pada tugas 

5. Persaingan 

6. Aturan dan organisasi 

7. Kejelasn aturan 

8. Pengawasan oleh guru 

9. Innovation 

Moos dalam Hadiyanto (2016:65)  
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2.4. Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2016 : 96) “Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban 

yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, dimana rumusan 

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan”. Dari pengertian 

diatas penulis merumuskan hipotesis pada penelitian ini mengenai Self Regulated 

Learning, Lingkungan Keuarga, dan Iklim Kelas, serta Prestasi Belajar, dengan 

demikian hipotesis pada penelitian ini adalah : 

 

1. H1 : Self regulated learning berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

prestasi belajar siswa. 

2. H2 : Lingkungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

prestasi belajar siswa. 

3. H3 : Iklim kelas berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi 

belajar siswa. 

4. H4 : Self regulated learning, lingkungan kelurga, dan iklim kelas secara 

bersama berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar 

siswa. 

 


