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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara lingkungan keluarga dengan hasil 

belajar IPA peserta didik. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif ex-post facto dengan 

rumusan hipotesis asosiatif. Populasinya adalah seluruh peserta didik kelas VIII di SMPN 1 

Pringgabaya pada tahun ajaran 2017/2018 dengan jumlah sebanyak 347 orang. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Ukuran sampel 

ditentukan dengan menggunakan rumus slovin yakni sebanyak 186 orang peserta didik. Pengumpulan 

data dilakukan dengan menggunakan angket dan dokumentasi, dan dianalisis menggunakan korelasi 

product moment. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel (lingkungan 

keluarga dan hasil belajar IPA). Hasil analisis data menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara 

lingkungan keluarga dengan hasil belajar IPA dengan perolehan nilai r hitung > r tabel (0.175 > 0.138) 

pada tingkat kesalahan 5%. Nilai koefisien korelasi (0.175) menunjukkan tingkat hubungan yang 

sangat rendah. Nilai koefisien determinasi (r
2
) = 0.030, hal ini berarti bahwa hasil belajar IPA peserta 

didik ditentukan oleh lingkungan keluarga sebesar 3.09%, sedangkan 96.91% ditentukan oleh faktor 

lain di luar lingkungan keluarga. 

 

Kata kunci: hubungan, lingkungan keluarga, hasil belajar IPA 
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ABSTRACT 

The aim of this research is to find the relationship between family environment and student science 

learning achievement. Type of this research is quantitative ex-post facto. The population used 347 

students of grade VIII in the state junior high school 1 Pringgabaya academic year 2017/2018. 

Sampling technique in this research used simple random sampling. Number of samples were 186 

students based on the Slovin’s formula. Collecting data conducted by using questionnaire and 

documentation. The data were analyzed by using product moment correlation. The hypothesis test 

used to know the relationship between two variables (family environment and student science learning 

achievement). The results mention that there are positive relationship between family environment 

and student science learning achievement which is showed by value r count > r table (0.175 > 0.138) for 

5% error rate. Coefficient correlation value (0.175) mean a very low level of relationship. Coefficient 

determination value (r
2
 = 0.030) mean that the student science learning achievement (3.09%) 

determined by the family environment, whereas another factors (96.91%). 

Keywords: relationship, family environment, science learning achievement. 
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PENDAHULUAN 

Pengembangan potensi dari 

setiap individu dapat ditempuh dengan 

jalur pendidikan dalam proses belajar. 

Proses belajar merupakan cara yang 

dapat dilakukan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Namun, 

pendidikan yang ditempuh melalui 

kegiatan belajar mengajar di sekolah 

guru dihadapkan pada karakteristik 

siswa yang beraneka ragam. Dilihat 

dari hasil belajar siswa, ada siswa 

yang tidak mengalami ketuntasan 

belajar, tetapi ada pula siswa yang 

mengalami ketuntasan dalam belajar. 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar siswa terdiri dari faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal berasal dari 2 sumber yaitu 

kesehatan jasmani dan psikologi, 

sedangkan faktor eksternal bersumber 

dari keluarga, sekolah, dan masyarakat  

[5]. 

Keluarga adalah lingkungan 

pertama dan utama dalam pendidikan, 

memberi landasan dasar bagi proses 

belajar pada lingkungan sekolah dan 

masyarakat. Lingkungan keluarga 

sangat berpengaruh besar terhadap 

proses belajar siswa [2]. lingkungan 

keluarga merupakan lingkungan 

pendidikan pertama pra sekolah yang 

dikenal anak pertama kali dalam 

pertumbuhan dan perkembangannya 

[8]. 

Anak yang dibesarkan dalam 

lingkungan keluarga yang demokratis 

memungkinkan anak tersebut dapat 

melakukan penyesuaian yang baik dan 

aktif secara sosial serta mudah 

bergaul. Perkembangan intelektual 

anak yang dibesarkan dalam 

lingkungan keluarga yang baik akan 

tumbuh dengan baik. Oleh karena itu 

lingkungan keluarga terutama orang 

tua memberikan kontribusi besar 

terhadap perkembangan intelektual 

seorang anak [1]. 

Berdasarkan hasil observasi 

dan wawancara dengan guru mata 

pelajaran IPA di SMPN 1 Pringgabaya 

menunjukkan bahwa IPA merupakan 

mata pelajaran yang dianggap sulit 

dan malasnya siswa dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh guru, serta banyaknya siswa yang 

belum mencapai KKM pada nilai 

ulangan semester mata pelajaran IPA. 

Hal ini dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, salah satu faktor yang sangat 

penting dalam mempengaruhi hasil 

belajar adalah lingkungan keluarga. 
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Kondisi lingkungan keluarga yang 

baik cenderung menberikan stimulus 

dan respon yang baik terhadap anak 

sehingga prestasinya dapat meningkat. 

Faktor yang berasal dari keluarga 

terdiri dari cara orang tua mendidik, 

hubungan antara anggota keluarga, 

suasana rumah tangga dan keadaan 

ekonomi keluarga [5]. 

Berdasarkan peranan 

lingkungan keluarga yang potensial 

dalam mempengaruhi hasil belajar, 

maka perlu  dilakukan penelitian 

untuk mengetahui hubungan 

lingkungan keluarga dengan hasil 

belajar IPA sebagai acuan dan 

informasi, sehingga diharapkan 

pendidik dan orang tua dapat 

bekerjasama untuk memberikan 

bimbingan serta arahan kepada peserta 

didik agar prestasi belajar dapat 

dicapai dengan baik. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan 

adalah penelitian kuantitatif yang 

berbentuk angka atau data kualitatif 

yang diangkakan (scoring). Bentuk 

penelitian yang dilakukan adalah 

hipotesis asosiatif yang menunjukkan 

dugaan tentang hubungan antara dua 

variabel atau lebih [7]. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan Ex-Post 

Facto, artinya penelitian ini tidak 

memberikan perlakuan terhadap 

variabel melainkan mengkaji fakta-

fakta yang telah terjadi. Subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VIII-

1, VIII-3, VIII-4, VIII-6, VIII-8, dan 

VIII-10  tahun ajaran 2017/2018 

dengan jumlah siswa sebanyak 186 

orang. 

Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan angket 

dan dokumentasi. Angket telah 

divalidasi oleh tiga validator (dua 

orang dosen Program Studi Biologi 

FKIP Universitas mataram dan satu 

orang guru IPA SMPN 1 

Pringgabaya). Selain itu, angket diuji 

validitas dan realibilitasnya. 

Didapatkan 24 pernyataan angket 

dinyatakan valid. Hasil uji realibilitas 

pula menunjukkan angket memenuhi 

syarat reliabel dengan nilai t hitung > t 

tabel. Teknik dokumentasi yang 

ditujukan untuk memperoleh data 

langsung dari tempat penelitian. 

Pengukuran data angket 

disusun berdasarkan skala Likert, yaitu  

[4]: 

Untuk pernyataan positif: 
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Sangat Setuju (5 poin), Setuju (5 

poin), Netral (3 poin), Tidak Setuju (2 

poin), Sangat Tidak Setuju (1 poin) 

Untuk pernyataan negatif: 

Sangat Setuju (1 poin), Setuju (2 

poin), Netral (3 poin), Tidak Setuju (4 

poin), Sangat Tidak setuju (5 poin). 

Skor yang didapatkan dari 

setiap indikator pada angket dan hasil 

belajar IPA siswa akan dianalisis 

menjadi nilai persentase dengan 

rumus: 

Persentase (%) faktor lingkungan 

keluarga dan hasil belajar IPA siswa = 

 X 100% 

Setelah didapatkan hasil dalam 

bentuk persentase, maka hasil tersebut 

akan dikualifikasikan dalam tabel 

berikut [4]: 

Tabel 3.1 Kategori Persentase Skor:  

Persentase (%)  Kategori 

81 – 100 

61 – 80  

41 – 60 

21 – 40  

0 – 20  

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

 

 Pengujian hipotesis 

menggunakan korelasi Product 

Moment, dilakukan untuk mengetahui 

hubungan antara dua variabel dengan 

ketentuan jika Jika rhitung > rtabel, maka 

korelasi dinyatakan positif, sedangkan 

jika rhitung < rtabel, maka korelasi 

dinyatakan negatif. Penafsiran rhitung 

berpedoman pada ketentuan dalam 

tabel berikut  [7]: 

Tabel 3.2 Interpretasi Koefisien 

Korelasi: 

Interval Koefisien Tingkat 

Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat 

Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Cukup 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

 

 Besarnya sumbangan variabel 

bebas terhdap variabel terikat 

ditentukan oleh koefisien determinasi 

dengan rumus: = r
2 

x 100%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis data 

angket lingkungan keluarga peserta 

didik SMPN 1 Pringgabaya tahun 

ajaran 2017/2018, diketahui bahwa 

persentase faktor lingkungan keluarga 

peserta didik yang berada pada 

kategori sangat tinggi yakni sebesar 

27.41%, kategori tinggi sebesar 50%, 

kategori sedang sebesar 20.96%, 

kategori rendah sebesar 1.61%, dan 
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kategori sangat rendah memiliki 

persentase yakni 0%. Dari paparan 

data tersebut menunjukkan bahwa 

persentase didominasi oleh kategori 

tinggi dan sangat tinggi dengan 

frekuensi masing-masing sebanyak 93 

dan 51 peserta didik, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar 

lingkungan keluarga peserta didik 

memiliki peran yang cukup baik 

dalam menunjang hasil belajar.  

Data angket lingkungan 

keluarga selanjutnya dilakukan 

penskoran untuk mengetahui tingkat 

persentase dan kategori pada masing-

masing indikator. Indikator bimbingan 

orang tua terhadap anak berada pada 

kategori sedang dengan skor 

persentase yang mendekati kategori 

tinggi yakni sebesar 79.62%, hal ini 

menunjukkan bahwa orang tua 

memiliki peranan yang baik dalam 

memberikan perhatian, motivasi dan 

bimbingan terhadap keberhasilan 

belajar peserta didik. Indikator 

hubungan antara anggota keluarga 

berada pada kategori tinggi dengan 

persentase yakni 81.43%, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa hubungan 

antara anggota keluarga dengan 

peserta didik terjalin baik. Hal ini 

terwujud melalui kasih sayang, 

pengertian dan perhatian setiap 

anggota keluarga dalam mendukung 

keberhasilan belajar peserta didik. 

Kondisi fisik lingkungan rumah 

berada pada kategori sedang dengan 

persentase skor sebesar 75.64%, 

artinya situasi dan kondisi fisik 

lingkungan rumah yang berbeda-beda 

mampu mendukung proses belajar 

peserta didik dengan cukup baik. 

Keadaan ekonomi keluarga 

mempunyai hubungan yang erat 

dengan terpenuhinya fasilitas belajar 

peserta didik. Indikator keadaan 

ekonomi keluarga berada pada 

kategori sedang dengan persentase 

skor terendah yakni 69.35%. Hal ini 

dikarenakan sebagian orang tua 

peserta didik memiliki keadaan 

ekonomi yang tidak berkecukupan 

sehingga, peserta didik mendapatkan 

fasilitas yang kurang memadai. 

Perbedaan persentase skor tiap 

kategori tidak terlepas dari faktor 

lingkungan keluarga yang berbeda 

pada masing-masing peserta didik 

sehingga akan menghasilkan respon 

dan pendapat yang berbeda. 

Berdasarkan data hasil belajar 

peserta didik kelas VIII SMPN 1 

Pringgabaya, diketahui persentase 

hasil belajar yang berada pada 
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kategori sangat tinggi yakni 12.36%, 

kategori tinggi yakni 32.25%, kategori 

sedang yakni 38.17%, kategori rendah 

yakni 13.97%, dan kategori sangat 

rendah yakni 3.22%. Data tersebut 

menunjukkan bahwa persentase 

terbesar didominasi oleh kategori 

sedang dan tinggi dengan frekuensi 

masing-masing sebanyak 71 dan 60  

peserta didik. Data tersebut dapat 

memperlihatkan bahwa hasil belajar 

menunjukkan nilai yang cukup baik, 

meskipun terdapat peserta didik yang 

berada pada kategori sangat rendah.  

Hasil belajar peserta didik 

yang berada pada kategori rendah dan 

sangat rendah dengan frekuensi 

masing-masing yakni 26 dan 6 orang 

menunjukkan bahwa adanya faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Baik 

buruknya prestasi belajar dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya 

lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah dan kebiasaan belajar. 

Seorang siswa yang mempunyai 

lingkungan keluarga dan lingkungan 

sekolah yang kondusif dan 

mendukung pelaksanaan belajar secara 

optimal serta didukung dengan 

kebiasaan belajar yang baik maka 

akan sangat mendukung tercapainya 

prestasi belajar secara maksimal [3]. 

Hasil analisis data hubungan 

antara lingkungan keluarga dengan 

hasil belajar peserta didik memiliki 

nilai koefisien korelasi sebesar 0.17 

dengan nilai r tabel yakni 0.13. Hal ini 

menunjukkan bahwa r hitung (0.17) >  r 

tabel (0.13), sehingga disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang positif 

antara lingkungan keluarga dengan 

hasil belajar IPA peserta didik. Hasil 

interpretasi dari nilai koefisien 

korelasi diketahui bahwa lingkungan 

keluarga dengan hasil belajar peserta 

didik memiliki tingkat hubungan yang 

sangat rendah. Uji koefisien 

determinasi menunjukkan nilai sebesar 

0.03 atau sebesar 3.90%. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar IPA 

peserta didik ditentukan oleh faktor 

lingkungan keluarga sebesar 3.09%, 

dan 96.91% ditentukan oleh faktor 

lain. Pola hubungan antara kedua 

variabel digambarkan dalam diagram 

pencar pada gambar  sebagai berikut: 
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Hasil analisis skor masing-

masing indikator lingkungan keluarga 

diperoleh nilai persentase yakni 

79.62%, 81.43%, 75.64%, dan 

69.35%. Hasil ini menunjukkan bahwa 

lingkungan keluarga memiliki peranan 

yang baik dalam menunjang hasil 

belajar IPA peserta didik SMPN 1 

Pringgbaya. Skor tertinggi yakni 

indikator hubungan antara anggota 

keluarga (81.43%) memberikan 

sumbangan terkecil dalam 

menentukan hasil belajar, sedangkan 

skor terendah yakni indikator keadaan 

ekonomi keluarga (69.35%) 

memberikan sumbangan terbesar 

dalam menentukan hasil belajar siswa.  

Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian sebelumnya oleh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkungan keluarga 

memberikan sumbangan efektif 

terhadap prestasi belajar sebesar 

4,93% [3]. Prestasi belajar peserta 

didik di sekolah 30% dipengaruhi oleh 

lingkungan dan 70% dipengaruhi oleh 

kemampuan siswa. Faktor lingkungan 

diantaranya adalah lingkungan 

keluarga yang dapat dilihat dari 

interaksi sosial antar anggota keluarga, 

usaha dan keberhasilan belajar 

dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Faktor-faktor tersebut dapat 

bersumber pada diri sendiri dan 

lingkungannya. Faktor yang 

bersumber dari diri peserta didik 

terdiri dari beberapa aspek yakni 

aspek jasmaniah, psikis atau rohaniah, 

Gambar 4.1 Diagram Hubungan Lingkungan Keluarga dengan Hasil belajar 

IPA Peserta Didik 
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intelektual, kondisi sosial dan kondisi 

belajar, sedangkan yang bersumber 

dari lingkungan peserta didik yakni 

lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah, dan lingkungan masyarakat 

[6]. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang positif 

dan signifikan antara lingkungan 

keluarga dengan hasil belajar IPA 

peserta didik SMPN 1 Pringgabaya 

tahun ajaran 2017/2018. Interpretasi 

koefisien korelasi (0.17) menunjukkan 

tingkat hubungan yang sangat rendah. 

Nilai koefisien determinasi (0.03) 

menunjukkan bahwa hasil belajar IPA 

peserta didik SMPN 1 Pringgabaya 

tahun ajaran 2017/2018 ditentukan 

oleh faktor lingkungan sebesar 3.09%, 

sedangkan 96.91% ditentukan oleh 

fakor lain di luar lingkungan keluarga. 
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