
 

 

 

 

 

 

 II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1    Lingkungan Belajar 

 

Manusia tumbuh dan berkembang dalam lingkungan. Lingkungan tidak 

dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Lingkungan selalu mengitari 

manusia dari waktu ke waktu, sehingga antara manusia dan lingkungan 

terdapat hubungan timbal balik di mana lingkungan mempegaruhi manusia 

dan lingkungan terdapat hubungan timbal balik di mana lingkungan 

mempengaruhi manusia dan sebaliknya manusia juga mempengaruhi 

lingkungan. Begitu pula dengan proses belajar mengajar, lingkungan 

merupakan sumber belajar yang berpengaruh dalam proses belajar dan 

berkembang anak. 

 

Menurut Saroni (2006:82-84) Lingkungan belajar adalah: 

Segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran 

dilaksanakan. Lingkungan ini mencakup dua hal utama, yaitu lingkungan 

fisik dan lingkungan sosial, kedua aspek lingkungan tersebut dalam 

proses pembelajaran haruslah saling mendukung, sehingga siswa merasa 

krasan di sekolah dan mau mengikuti proses pembelajaran secara sadar 

dan bukan karena tekanan ataupun keterpasaan.  
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Hamalik (2004: 196), Lingkungan (environment) sebagai dasar pengajaran 

adalah faktor kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan 

merupakan faktor belajar yang penting. Lingkungan belajar/ pembelajaran/ 

pendidikan terdiri dari sebagai berikut.  

1.   Lingkungan sosial adalah lingkungan masyarakat baik kelompok 

besar atau kelompok kecil.  

2.   Lingkungan personal meliputi individu-individu sebagai suatu 

pribadi berpengaruh terhadap individu pribadi lainnya.  

3.   Lingkungan alam (fisik) meliputi semua sumber daya alam yang 

dapat diberdayakan sebagai sumber belajar.  

4.   Lingkungan kultrur mencakup hasil budaya dan teknologi yang 

dapat dijadikan sumber belajar dan yang dapat menjadi faktor 

pendukung pengajaran. Dalam konteks ini termaksuk sistem nilai, 

norma dan adat kebiasaan. 

 

Menurut Syah (2006:152) lingkungan belajar sebagai faktor eksternal siswa 

yang mempengaruhi potensi belajar dapat digolongkan menjadi dua yaitu 

sebagai berikut. 

1. Lingkungan sosial 

 Lingkungan sosial di sekolah adalah seluruh warga sekolah, baik itu 

guru, karyawan maupun teman-teman sekelas, dan semua dapat 

mempengaruhi semangat belajar seorang siswa. Lingkungan sosial 

siswa di rumah antara lain masyarakat, tetangga dan juga teman-teman 

bergaul siswa dirumah yang mempunyai andil cukup besar dalam 

mempengaruhi kegiatan belajar siswa. 

 Lingkungan sosial yang dominan dalam mempengaruhi kegiatan belajar 

siswa adalah orang tua dan keluarga itu sendiri. Bentuk dan isi serta 

cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu mempengaruhi 

tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti, dan kepribadian setiap 

manusia. 

 

2. Lingkungan non sosial 

 Lingkungan non sosial siswa yang berpengaruh terhadap belajarnya 

diantaranya adalah gedung sekolah dan letaknya, ruang tempat tinggal 

siswa, alat-alat belajar, keadaan belajar dan waktu belajar siswa, dan 

mass media. Adapun yang dimaksut dalam mass media adalah bioskop, 

radio, televisi, suara kabar, majalah, buku-buku, dan sebagainya. 

Diantara mass media tersebut yang berpengaruh besar terhadap belajar 

anak dalah televisi. 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis simpulkan bahwa 

lingkungan belajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar, 

lingkungan belajar sebagai faktor eksternal anak didik yang di golongkan 

menjadi dua yaitu lingkungan sosial dan lingkungan non sosial. 

 

2.2   Minat Belajar 

Pada proses pembelajaran, minat merupakan salah satu faktor internal yang 

sangat penting dalam membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Siswa 

yang mempunyai minat belajar tinggi terhadap mata pelajaran sudah tentu 

rasa keingintahuannya besar dan akan berusaha meningkatkan prestasi 

belajarnya. Secara sederhana, minat merupakan kecendrungan seseorang 

untuk tertarik terhadap sesuatu atau keinginan yang muncul dalam diri 

seseorang untuk melakukan suatu aktivitas/kegiatan tanpa paksaan dari 

siapapun. 

  

Minat menurut Sardiman (2005:76) diartikan sebagai suatu kondisi yang 

terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara yang 

dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan 

tersendiri. Sedangkan menurut (Slameto, 2003: 121) minat adalah rasa lebih 

suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh, minat dapat timbul dengan sendirinya yang ditengarai dengan 

adanya rasa suka terhadap sesuatu. 

Menurut Djamarah (2002:133) proses pembelajaran akan berjalan dengan 

lancar apabila ada minat. Oleh karena itu, guru harus mampu 

membangkitkan minat siswa dalam menerima pelajaran. 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis simpulkan bahwa minat 

belajar adalah perhatian, suka, ketertarikan seseorang terhadap proses 

belajar yang dijalaninya dan yang kemudian ditunjukkan melalui 

keantusiasan, partisipasi dan keaktifan dalam mengikuti proses belajar yang 

ada. 

2.3  Hasil Belajar 

2.3.1 Pengertian Belajar 

Hasil belajar merupakan hal yang berhubungan dengan kegiatan belajar 

karena kegiatan belajar merupakan proses sedangkan hasil belajar 

adalah sebagian hasil yang dicapai seseorang setelah mengalami proses 

belajar dengan terlebih dahulu mengandakan evaluasi dari proses 

belajar yang dilakukan. Untuk memahami pengertian hasil belajar maka 

harus bertitik tolak dari pengertian belajar itu sendiri. 

 

Djamarah (2012:13) mengemukakan bahwa “belajar adalah serangkaian 

kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan 

lingkungan menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik”. 

 

Menurut sardirman (2004:21) “belajar akan membawa suatu perubahan 

pada individu-individu yang belajar. Perubahan tidak hanya berkaitan-

berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk 

kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, 

dan penyesuaian diri”. Sedangkan menurut Usman dan Setiawati 

(2002:4) mengartikan “belajar sebagai perubahan tingkah laku pada diri 
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individu berkat adanya interaksi antara individu dengan lingkungan 

sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan lingkungan”. 

 

Menurut syah (2006: 63) "Belajar adalah kegiatan yang berproses dan 

merupakan unsur yang sangat fenomenal dalam penyelengaraan setiap 

jenis dan jenjang pendidikan".  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut penulis simpulkan bahwa 

belajar adalah Belajar perubahan yang relatif permanen dalam perilaku 

atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang 

diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus 

dan respon. 

2.3.2   Pengertian Hasil Belajar 

Setelah mengetahui pengertian belajar, maka akan dikemukakan apa itu 

hasil belajar. Sudjana (2005: 5) menyatakan bahwa hasil belajar siswa 

pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku dan sebagai umpan 

balik dalam upaya memperbaiki proses belajar mengajar. Tingkah laku 

sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, 

afektif dan psikomotorik.  

Sedangkan menurut Sukmadinata (2007: 102) mengatakan hasil belajar 

merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan 

potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Sedangkan hasil 

belajar menurut Arikunto (2002:63) sebagai hasil yang telah dicapai 

seseorang setelah mengalami proses belajar dengan lebih dahulu 

mengadakan evaluasi dan proses belajar yang dilakukan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku
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Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah penilaian hasil yang sudah dicapai oleh setiap siswa dalam ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor yang diperoleh sebagai akibat usaha 

kegiatan belajar dan dinilai dalam periode tertentu.  

2.4   Hubungan Antara Lingkungan dan Minat Belajar Matematika dengan 

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa Raya 

Kota Bandarlampung Tahun Pelajaran 2014/2015 

 

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu proses yang di dalamnya terdapat 

sejumlah faktor yang saling mempengaruhi dan tinggi rendahnya hasil 

belajar siswa bergantung pada faktor-faktor tersebut. Setiap siswa memang 

tidak ada yang sama, sebagai makhluk sosial siswa memiliki perbedaan 

tingkah laku belajar dikalangan siswa, sehingga menyebabkan perbedaan 

dalam hasil belajar. Faktor eksternal yang diduga memiliki hubungan 

dengan hasil belajar siswa adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar 

merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar siswa baik fisik maupun 

non fisik yang terdiri atas lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan 

lingkungan sekolah. Lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap 

siswa karena lingkungan keluarga merupakan yang utama bagi 

perkembangan seorang anak. Lingkungan masyarakat terdiri dari teman 

bergaul di masyarakat, hubungan dirinya dengan masyarakat, situasi dan 

kondisi lingkungan masyarakat, dan sarana/fasilitas umum. Lingkungan 

sekolah terdiri hubungan siswa dengan siswa, hubungan siswa dengan guru, 

peraturan dan tata tertib di sekolah, keadaan lingkungn sekolah, dan sarana 

belajar. 
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Minat merupakan salah satu faktor yang diduga memiliki hubungan dengan 

hasil belajar siswa. Minat sangat besar pengaruhnya terhadap proses belajar 

mengajar. Jika seorang mempelajari sesuatu dengan penuh minat maka akan 

diharapkan hasil yang akan baik. Minat yang ada dalam diri siswa akan 

mendorong siswa untuk menyenangi pelajaran dan lebih berkonsentasi 

dengan apa yang di pelajarinya. 

 

2.4.1   Hubungan Lingkungan Belajar dengan Hasil Belajar 

 

Faktor yang diduga berhubungan dengan tinggi rendahnya hasil 

belajar dalam penelitian ini adalah lingkungan belajar. Lingkungan 

belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar siswa yang 

mempengaruhi belajarnya. Lingkungan yang berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah dan lingkungan masyarakat. 

 

Lingkungan keluarga biasanya memberikan pengaruh positif 

terhadap aktivitas belajar anak apabila keadaan keluarganya cukup 

harmonis, kondisi ekonomi berkecukupan. Perhatian dari orang tua 

juga penting peranannya terhadap pencapaian hasil belajar anak, 

misalnya memperhatikan kedisiplinan belajarnya atau menanyakan 

adakah kesulitan yang tidak bisa dipecahkan dan apakah orang tua 

bisa membantu.  

 

Orang tua acapkali memberikan semangat agar anak menjadi optimis 

dan merasa ada perlindungan dan perhatian dari orang tua, sehingga 

anak mendapat kemudahan dalam belajar dan berambisi untuk 
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meraih prestasi. Sedangkan lingkungan sekolah, apabila lingkungan 

sekolahnya berkualitas di mana siswanya banyak yang berprestasi, 

tentu akan memberikan pengaruh kepada seluruh siswa untuk belajar 

dengan baik memacu mereka untuk bersaing meraih prestasi. 

Sementara itu faktor lingkungan masyarakat pun tidak kecil 

pengaruhnya terhadap prestasi belajar anak.  

 

Memang ada pengaruh yang justru menyebabkan timbulnya masalah 

bagi sebagian pelajaran, tetapi ada pula yang memberikan pengaruh 

yang positif. Dalam hal ini, soal pengaruh positif atau negatif yang 

akan diperoleh oleh pelajar dari lingkungan masyarakatnya, sangat 

bergantung dari bagaimana cara si pelajar menghadapinya, terutama 

mampukah ia memilah-milah yang baik dan mana yang buruk.  

Lingkungan belajar yang kondusif merupakan faktor pendorong 

yang dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi proses 

pembelajaran, sebaliknya lingkungan belajar yang kurang 

menyenangkan akan menimbulkan kejenuhan dan rasa bosan. 

 

2.4.2   Hubungan Minat Belajar dengan Hasil Belajar 

 

Minat merupakan salah satu hal yang ikut menentukan keberhasilan 

seseorang dalam segala bidang, baik dalam studi, kerja dan kegiatan-

kegiatan lain. Demikian juga hasil belajar seorang siswa ikut 

menentukan pula oleh minat belajarnya. Selain minat dapat dapat 

mempengaruhi hasil belajar, maka hasil belajar dapat mempengaruhi 

minat. Hasil belajar yang baik pada bidang studi tertentu dapat 
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memperbesar minat seseorang pada bidang studi tersebut, bahkan 

juga pada hal-hal lain yang berhubungan dengan bidang studi 

tertentu. Jadi dapat dikatakan bahwa minat dan hasil saling 

mempengaruhi. 

 

Menurut Slameto (2003:57) “minat besar pengaruhnya terhadap 

belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai 

dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar sebaik-baiknya, karena 

tidak ada daya tarik baginya”. Minat atau kesenangan belajar siswa 

merupakan suatu kondisi psikologis dalam diri siswa yang mampu 

mempengaruhi siswa dalam belajar. 

 

Minat dapat diartikan sebagai suatu sikap keingintahuan, rasa tertarik 

dan senang, serta perhatian yang menyeluruh terhadap proses belajar 

yang menciptakan rasa senang mengikuti dan mempelajari suatu 

pelajaran tanpa ada rasa keterpaksaan. Dengan demikian minat 

belajar yang tinggi, siswa akan merasa belajar merupakan kegiatan 

yang menyengkan sehingga berpotensi untuk mencapai keberhasilan 

belajar yang tinggi.  

 

Djamarah (2002:113) menyatakan ada beberapa macam cara yang 

dapat guru lakukan untuk membangkitkan minat anak didik yaitu. 

 

a) Membandingkan adanya suatu kebutuhan diri anak didik, 

sehingga dia rela belajar tanpa paksaan.  

b) Menghubungkan bahan yang diberikan dengan persoalan 

pengalaman yang dimiliki anak didik, sehingga anak didik 

mudah menerima pelajaran. 
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c) Memberikan kesempatan kepada anak didik untuk 

mendapatkan hasil belajar yang baik dengan cara 

menyediakan lingkungan belajar yang kreatif dan kondusif. 

d) Menggunakan berbagai macam bentuk bentuk dan mengajar 

dalam konteks perbedaan individual anak didik. 

 

 

Guru dituntut untuk dapat menarik minat belajar siswa dengan cara 

membangkitkan suatu kebutuhan seperti kebutuhan untuk 

mendapatkan penghargaan, hasil belajar yang baik sehingga timbul 

rasa puas diri siswa. Jadi minat akan sangat berhubungan dengan 

hasil belajar.  

Membangkitkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah 

membantu siswa melihat bagaimana hubungan antara materi yang 

diharapkan untuk dipelajarinya dengan dirinya sendiri sebagai 

individu. Apabila siswa menyadari bahwa belajar merupakan suatu 

alat untuk mencapai beberapa tujuan yang dianggapnya penting dan 

bila siswa melihat bahwa dari hasil dari pengalaman belajarnya akan 

membawa kemajuan pada dirinya, kemungkinan besar siswa akan 

berminat dan termotivasi untuk mempelajarinya. 

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam membangkitkan minat belajar 

yaitu: 

1. menggunakan metode yang bervariasi dan media pembelajaran 

yang menarik sehingga dapat merangsang anak untuk belajar. 

2. Memberikan rangsangan kepada siswa agar menaruh perhatian 

yang tinggi terhadap bidang studi yang sedang diajarkan. 

3. Ciptakan iklim yang nyaman untuk anak didik.  

4. Jangan ragu memberikan pujian kepada siswa. 

5. Beri pertanyaan yang mudah dijawab. 
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Tugas utama seorang guru adalah untuk memudahkan pembelajaran 

para siswa, pegajar atau guru bukan hanya dapat menyediakan 

suasana pembelajaran yang menarik dan harmonis tetapi guru juga 

menciptakan pengajaran yang berkesan. Sikap dan prilaku yang baik, 

di tunjukan melalui gaya bertutur kata yang ramah, murah senyum 

serta sosok humoris yang ditampilkan seorang gury akan 

menimbulkan kesan bagi siswa. 

 

2.5    Pembelajaran Matematika di SD 

 

2.5.1  Latar Belakang Pembelajaran Matematika di SD 

Matematika merupakan alat untuk  memberikan cara berpikir, 

menyusun pemikiran yang jelas, tepat, dan teliti. Hudojo (2005) 

menyatakan, matematika sebagai suatu objek abstrak, tentu saja sangat 

sulit dapat dicerna anak-anak Sekolah Dasar (SD) yang mereka oleh 

Piaget, diklasifikasikan masih dalam tahap operasi konkret. Siswa SD 

belum mampu untuk berpikir formal maka dalam pembelajaran 

matematika sangat diharapkan bagi para pendidik mengaitkan proses 

belajar mengajar di SD dengan benda konkret. 

 

Heruman (2008) menyatakan dalam pembelajaran matematika SD, 

diharapkan terjadi reinvention (penemuan kembali). Penemuan 

kembali adalah menemukan suatu cara penyelesaian  secara informal 

dalam pembelajaran di kelas. Selanjut Heruman menambahkan bahwa 

dalam pembelajaran matematika harus terdapat keterkaitan antara 

pengalaman belajar siswa sebelumnya dengan konsep yang akan 
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diajarkan. Sehingga diharapkan pembelajaran yang terjadi merupakan 

pembelajaran menjadi lebih bermakna (meaningful), siswa tidak hanya 

belajar untuk mengetahui sesuatu (learning to know about), tetapi juga 

belajar melakukan (learning to do), belajar menjiwai (learning to be), 

dan belajar bagaimana seharusnya belajar (learning to learn), serta 

bagaimana bersosialisasi dengan sesama teman (learning to live 

together). 

 

Siswa Sekolah Dasar (SD) berada pada umur  yang berkisar antara 

usia 7 hingga 12 tahun, pada tahap ini siswa masih berpikir pada fase 

operasional konkret. Kemampuan yang tampak dalam fase ini adalah 

kemampuan dalam proses berpikir untuk mengoperasikan kaidah-

kaidah logika, meskipun masih terikat dengan objek  yang bersifat 

konkret.  

 

Siswa SD masih terikat dengan objek yang ditangkap dengan 

pancaindra, sehingga sangat diharapkan dalam pembelajaran 

matematika yang bersifat abstrak, peserta didik lebih banyak 

menggunakan media sebagai alat bantu, dan penggunaan alat peraga. 

Karena dengan penggunaan alat peraga dapat memperjelas apa yang 

disampaikan oleh guru, sehingga siswa lebih cepat memahaminya.  

 

Suwangsih dan Tiurlina (2006) menyatakan ciri-ciri pembelajaran 

matematika SD yaitu: 
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1.      Pembelajaran matematika menggunakan metode spiral 

Pendekatan spiral dalam pembelajaran matematika merupakan 

pendekatan di mana pembelajaran konsep atau suatu topik 

matematika selalu mengaitkan atau menghubungkan dengan topik 

sebelumnya, topik sebelumnya merupakan prasyarat untuk topik 

baru, topik baru merupakan pendalaman dan perluasan dari topik 

sebelumnya. Konsep  yang diberikan dimulai dengan benda-

benda konkret kemudian konsep itu diajarkan kembali dengan 

bentuk pemahaman yang lebih abstrak dengan menggunakan 

notasi yang lebih umum digunakan dalam matematika. 

2.      Pembelajaran matematika bertahap 

Materi pelajaran matematika diajarkan secara bertahap yaitu 

dimulai dari konsep-konsep yang sederhana, menuju konsep yang 

lebih sulit, selain pembelajaran matematika dimuali dari yang 

konkret, ke semi konkret, dan akhirnya kepada konsep abstrak. 

3.      Pembelajaran matematika menggunakan metode induktif 

Matematika merupakan ilmu deduktif. Namun karena sesuai 

tahap perkembangan siswa maka pada pembelajaran matematika 

di SD digunakan pendekatan induktif. 

4.      Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi 

Kebenaran matematika merupakan kebenaran yang konsisten 

artinya pertentangan antara kebenaran yang satu dengan 

kebenaran yang lainnya. Suatu pernyataan dianggap benar jika 

didasarkan kepada pernyataan-pernyataan sebelumnya yang telah 
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diterima kebenarannya. Meskipun di SD pembelajaran 

matematika dilakukan dengan cara induktif tetapi pada jenjang 

selanjutnya generalisasi suatu konsep harus secara deduktif.  

5.      Pembelajaran matematika hendaknya bermakna 

Pembelajaran matematika secara bermakna merupakan cara 

mengajarkan materi pelajaran yang mengutamakan pengertian 

dari pada hafalan. Dalam belajar bermakna aturan-aturan, dalil-

dalil tidak diberikan dalam bentuk jadi, tetapi sebaliknya aturan-

aturan, dalil-dalil ditemukan oleh siswa melalui contoh-contoh 

secara induktif di SD, kemudian dibuktikan secara deduktif pada 

jenjang selanjutnya. 

Tentunya dalam mengajarkan matematika di Sekolah Dasar tidak 

semudah dengan apa yang kita bayangkan, selain siswa yang pola 

pikirnya masih pada fase  operasional konkret, juga kemampuan 

siswa juga sangat beragam. 

 

2.5.2   Tujuan Pembelajaran Matematika di SD 

 

Mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut.  

 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara 

luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah. 
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2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun 

bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model 

dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat 

dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri 

dalam pemecahan masalah. 

 

2.6  Hasil Penelitian yang Relevan 

 

Penelitian yang relevan dibutuhkan untuk mendukung kajian teoritis yang 

dikemukakan. Penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah: 

1. Fatma Rossa (2011) “Hubungan Antara Minat Belajar dan Lingkungan 

Belajar dengan Hasil Belajar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 

Terdapat hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar ekonomi 

siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA Negeri 1 Buay Bahuga Way 

Kanan tahun pelajaran 2010/2011 secara signifikan san positif apabila 

lingkungan belajar dikendalikan. (2) Terdapat hubungan antara lingkungan 

belajar dengan hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS semester ganjil 

SMA Negeri 1 Buay Bahuga Way Kanan tahun pelajaran 2010/2011 
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secara signifikan dan positif apabila minat belajar dikendalikan. (3) 

Terhadap hubungan antara minat belajar dan lingkungan belajar dengan 

hasil belajar ekonomi siswa kelas 2010/ 2011.  

Sumber: Perpustakaan Universitas Lampung 

 

2. Dwi Watoyo (2008) “Hubungan Antara Lingkungan Belajar dan Minat 

Belajar Siswa dengan Prestasi Belajar”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: (1) Ada hubungan yang positif antara lingkungan belajar dengan 

prestasi belajar mata pelajaran Akuntansi kelas XI jurusan IPS SMA 

Negeri I Paninggaran Pekalongan" hal ini ditunjukkan dari hasil 

perhitungan yang dilakukan, diperoleh rhitung > rtabel yaitu 0,30899 > 0,294, 

(2) Ada hubungan yang positif antara minat belajar dengan prestasi mata 

pelajaran Akuntansi kelas XI jurusan IPS SMA Negeri I Paninggaran 

Pekalongan, hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan yang dilakukan, 

diperoleh rhitung > rtabel yaitu 0,32868 > 0,294, (3) Ada hubungan yang 

positif lingkungan belajar dan minat belajar secara bersama-sama dengan 

prestasi mata pelajaran Akuntansi kelas XI jurusan IPS SMA Negeri I 

Paninggaran Pekalongan" hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan yang 

dilakukan, diperoleh rhitung > rtabel yaitu 0,4118 > 0,294 dan untuk menguji 

keberartian dilakukan uji F dengan db = 2 dan dk = 43 dan diperoleh Fhitung 

> Ftabel yaitu 4,29 > 3,21 dengan persamaan garis regresi Y = 43,55 + 

0,120X1 + 0,145X2. 

Sumber: http://core.ac.uk/download/pdf/16508254.pdf  

Di akses pada tanggal 20 Mei 2015 pada pukul 20:02 

 

3. Akuin Sando (2013) “Hubungan Antara Lingkungan Belajar Dengan 

Minat Belajar dengan Prestasi Belajar”. Hasil penelitian menunjukkan 

http://core.ac.uk/download/pdf/16508254.pdf
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bahwa : (1) ada hubungan yang positif dan signifikan antara ling kungan 

belajar dengan prestasi belajar siswa, berarti semakin baik lingkungan 

belajar siswa maka prestasi belajar siswa akan meningkat. (2) Ada 

hubungan yang positif dan signifikan antara minat belajar dengan prestasi 

belajar siswa, berarti semakin tinggi minat belajar siswa maka akan tinggi 

prestasi belajar siswa. 

Sumber: Perpustakaan Universitas Lampung 

 

Dari hasil penelitian di atas disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

positif antara lingkungan belajar dan minat belajar dengan hasil belajar 

siswa. Karena itu penulis ingin mengkaji kembali hubungan antara 

lingkungan belajar dan minat belajar dengan hasil belajar Matematika 

siswa kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa Raya Kota Bandarlampung tahun 

ajaran 2014-2015. 

 

2.7    Kerangka Pikir 

 

Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha orang dewasa secara sedar 

untuk membimbing dan mengembangkan kepribadian secara kempuan dasar 

anak didik baik dalam bentuk pendidikan formal dan non formal. Dalam 

pendidikan usaha mengevaluasi hasil belajar perlu dilakukan dengan tujuan 

untuk menilai tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapai. Hasil belajar 

merupakan penguasaan pengetahuan atau keterampulan yang ditunjukan 

dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru. Hasil belajar dapat 
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diketahui setelah diadakan evaluasi dengan menggunakan instrumen tes 

yang relevan.  

 

Banyak hasil belajar yang mempengaruhi hasil belajar, faktor tersebut 

timbul dari dalam dan luar diri siswa itu sendiri. Faktor yang diduga 

mempengaruhi hasil belajar antara lain lingkungan belajar dan minat 

belajar. Dalam belajar, lingkungan belajar merupakan lingkungan belajar 

siswa yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan 

masyarakat dengan aspek di dalamnya. Bila dikaitkan dengan hasil belajar 

bahwa lingkungan belajar dalam penelitian ini merupakan kesatuan ruang 

atau kondisi yang dipergunakan oleh perubahan tingkah laku dari dalam diri 

seseorang untuk melakukan kegiatan belajar. Apabila lingkungan belajar 

tersebut dapat mendukung dan mendorong proses belajar siswa maka akan 

berdampak bagi hasil belajar. Kondisi lingkungan belajar yang kondusif 

akan menciptakan ketenangan dan kenyamanan bagi seswa dalam belajar, 

sehingga dapat mendukung kegiatan belajar dan siswa akan lebih mudah 

mencapai prestasi yang maksimal. Faktor selanjutnya adalah minat belajar, 

minat merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mendapatkan 

hasil belajar yang optimal.  

 

Seperti yang kita ketahui, bahwa dorongan kuat untuk melakuan sesuatu 

tanpa adanya paksaan dan atas dasar kesadaran diri sendiri akan lebih 

bermanfaat karena apa yang diperoleh bersifat tahan lama. Begitu juga 

dengan siswa yang memiliki minat tinggi untuk belajar, semakin tinggi 

keingintahuannya terhadap sesuatu mata pelajaran, maka akan semakin 
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tinggi pada keinginannya untuk terus belajar, sehingga pengetahuan dan 

prestasi belajar yang diperoleh sesuai dengan harapan serta dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.  

 

Berdasarkan uraian pemikiran di atas, maka diduga adanya hubungan antara 

lingkungan belajar (X1) dan minat belajar (X2) dengan hasil belajar 

matematika (Y) dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1   Hubungan antara lingkungan belajar dan minat belajar dengan 

hasil belajar matematika. 

Keterangan: 

1. X1 − Y  :  X1 ada hubungannya dengan Y 

2. X2 – Y  :  X2 ada hubungannya dengan Y 

3. X1 , X2 – Y :  X1, X2 dan Y saling berhubungan 

 

2.8     Hipotesis 

 

Untuk dapat dipakai sebagai pegangan dalam penelitian ini, maka perlu 

menentukan suatu penafsiran sebelumnya tentang hipotesis yang akan 

dibuktikan kebenarannya. Menurut Sugiyono (2012: 96) “Hipotesis adalah 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan 
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masalah penelitian telah dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Sedangkan 

menurut Arikunto (2002 : 62) hipotesis adalah jawaban sementara suatu 

masalah penelitian oleh karena itu suatu hipotesis perlu di uji guna 

mengetahui apakah hipotesis tersebut terdukung oleh data yang menunjukan 

kebenarannya atau tidak jadi intinya hipotesis harus dibuktikan 

kebenarannya dengan cara penelitian. 

Atas dasar kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

H1 :  Ada hubungan antara lingkungan belajar dengan hasil belajar 

siswa kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa Raya Kota Bandarlampung. 

H0 : Tidak ada hubungan antara lingkungan belajar dengan hasil 

belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa Raya Kota 

Bandarlampung. 

H2 :  Ada hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar siswa 

kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa Raya Kota Bandarlampung. 

H0 : Tidak ada hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar 

siswa kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa Raya Kota Bandarlampung. 

H3 :  Ada hubungan antara lingkungan belajar dan minat belajar 

dengan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa Raya 

Kota Bandarlampung. 
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H0 : Tidak ada hubungan antara lingkungan  belajar dan minat belajar 

dengan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa Raya 

Kota Bandarlampung. 


