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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Minat Belajar Ekonomi

Minat adalah salah satu aspek psikis yang ada pada setiap manusia. Apabila

seorang menaruh minat terhadap sesuatu, maka orang tersebut akan berusaha

dengan sekuat mungkin untuk memperoleh yang diinginkannya. Usaha yang

dilakukan terjadi karena adanya dorongan dari minat yang dimilikinya. Jadi

minat merupakan penggerak yang ada dalam diri seseorang untuk mencapai

tujuan.

Minat tidak dibawa sejak lahir dan minat timbul tidak secara tiba-tiba,

melainkan timbul akibat dari partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada waktu

belajar, Bernard (http: Zanikhan on November 25, 08.google.com).

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau

aktvitas, tanpa ada yang menyuruh (Djamarah, 2008: 166).

Minat merupakan suatu yang dapat dikembangkan pada dasarnya untuk

menyadari dalam diri siswa, jika siswa sudah sadar bahwa belajar merupakan

alat untuk mencapai beberapa tujuan yang dianggap penting, maka belajar

akan membawa kemajuan pada dirinya dan akan bersemangat dalam
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mempelajarinya. Pada kenyataannya tidak semua siswa sadar akan hal itu, dan

tidak semua siswa memiliki minat yang sama. Cara yang mudah untuk

mengembangkan minat adalah dengan menggunakan minat yang telah ada

dalam diri siswa. Sebagai contoh siswa yang menaruh minat belajar pada

pelajaran ekonomi. Salah satu cirinya adalah siswa tersebut akan terus belajar

dan berusaha untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dalam mata pelajaran

ekonomi.

Minat sangat erat hubungannya dengan belajar, pada kenyataannya tidak

semua belajar siswa didorong oleh faktor minatnya sendiri ada yang

mengembangkan minatnya terhadap materi pelajaran dikarenakan pengaruh

dari guru, teman, dan orang tua.

Mempelajari ilmu ekonomi bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan suatu

proses kegiatan yaitu belajar untuk mengetahui permasalahan-permasalahan

ekonomi yang ada. Kegiatan belajar dapat berhasil dengan baik apabila ada

pemusatan perhatian terhadap pelajaran dan salah satu yang menyebabkan

terpusatnya perhatian adalah minat belajar ekonomi. Begitu pula sebaliknya

bahan pelajaran yang tidak sesuai dengan minat siswa, tidak akan belajar

dengan sebaik-baiknya karena tidak ada daya tarik baginya.

Dalam hubungannya dengan kegiatan belajar ekonomi, minat menjadi motor

penggerak untuk mencapai tujuan yang diinginkan , tanpa minat tujuan belajar

tidak akan tercapai khususnya pada mata pelajaran ekonomi. Salah satu faktor

yang menyebabkan timbulnya kesulitan dalam belajar adalah karena minat

tidak ada terhadap pelajaran tersebut.
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Minat belajar ekonomi merupakan suatu keinginan atau kemauan yang disertai

rasa senang dalam perubahan tingkah laku baik berupa pengetahuan, sikap,

dan keterampilan dalam mempelajari ilmu ekonomi tentang perilaku manusia

dalam memenuhi kebutuhannya.

Minat dalam belajar lebih berperan sebagai  kekuatan yang mendorong siswa

untuk belajar ekonomi. Siswa yang memiliki minat dalam dirinya untuk

belajar ekonomi, maka siswa tersebut dengan mudah menyerap materi

pelajaran ekonomi yang dipelajarinya. Sebaliknya tanpa adanya minat dan

perhatian dalam diri seorang siswa terhadap apa yang dipelajarinya, tidak akan

dapat menguasai materi pelajaran ekonomi yang dipelajari dengan baik.

Menurut Hamalik, (2005: 33) minat timbul apabila murid tertarik akan sesuatu

karena sesuai dengan kebutuhannya atau merasa bahwa sesuatu yang akan

dipelajari dirasakan akan bermakna bagi dirinya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan minat dalam belajar adalah

sebagai berikut:

1. Pengalaman sebelumnya, siswa tidak akan mengembangkan minatnya
terhadap sesuatu jika merasa belum pernah mengalaminya.

2. Konsepsinya tentang diri, siswa akan menolak informasi yang dirasa
mengancamnya, sebaliknya siswa akan menerima jika informasi itu
dipandang berguna dan dibantu meningkatkan dirinya.

3. Nilai-nilai, minat siswa timbul jika sebuah mata pelajaran disajikan oleh
orang-orang yang berwibawa.

4. Mata pelajaran yang bermakna, informasi yang mudah dipahami oleh
anak-anak menarik minat mereka.

5. Tingkat keterlibatan tekanan, jika siswa merasa dirinya mempunyai
beberapa tingkat pilihan dan kurang tekanan, minat membaca mereka
mungkin akan lebih tinggi.

6. Kompleksitasan materi pelajaran, siswa yang lebih mampu secara
intelektual dan fleksibel secara psikologi lebih tertarik kepada hal yang
lebih komplek (Rahim, 2007: 28-29).
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Dalam hal ini minat belajar ekonomi merupakan keinginan yang dimiliki

siswa dengan rasa suka untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi dan dapat

ditujukan dengan proses kegiatan belajar pada mata pelajaran ekonomi yang

mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk

mencapai kesejahteraan.

Setiap siswa memiliki minat yang berbeda, disebabkan oleh banyak hal yang

mempengaruhi minat belajar sehingga siswa dapat belajar dengan baik atau

sebaliknya gagal sama sekali. Demikian halnya juga dengan minat siswa

terhadap mata pelajaran ekonomi, ada siswa yang minatnya tinggi ada juga

yang rendah. Hal tersebut dapat mempengaruhi hasil belajar dalam mata

pelajaran ekonomi.

Dapat disimpulkan bahwa minat belajar ekonomi merupakan perhatian, rasa

suka, ketertarikan seorang siswa terhadap belajar yang ditunjukan melalui

keantusiasan dan keaktifan dalam belajar dalam mempelajari ilmu ekonomi.

2. Lingkungan belajar di sekolah

Manusia hidup tidak pernah berhenti untuk belajar. Belajar pada hakekatnya

adalah suatu interaksi antara individu dan lingkungan karena manusia tumbuh

dan berkembang tidak lepas dari lingkungan. Manusia dan lingkungan

mempunyai suatu pengaruh yang saling timbal balik.

Hamalik (2005: 195), berpendapat  lingkungan adalah sesuatu yang ada di

dalam sekitar yang memiliki makna dan/ atau pengaruh tertentu kepada

individu.
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Lingkungan belajar merupakan suatu keadaan atau tempat berinterasksi dalam

proses perubahan tingkah laku diri seseorang untuk melakukan kegiatan

belajar dan merupakan salah satu faktor ekstern yang ikut menentukan

keberhasilan dan kegagalan siswa dalam belajar.

Lingkungan belajar di sekolah terdiri dari lingkungan belajar fisik dan

lingkungan belajar sosial. Lingkungan belajar fisik di sekolah terdiri dari

sarana dan prasrana sekolah berupa ruang kelas, kebersihan ruang kelas, meja

kursi, suasana disekolah dll. Sedangkan lingkungan belajar sosial di sekolah

berupa interaksi antar siswa dengan siswa, interaksi antar siswa dengan guru,

interaksi antar siswa dengan staf tata usaha yang ada di sekolah.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang pertama sangat penting

dalam menentukan keberhasilan belajar siswa, karena itu lingkungan sekolah

yang baik dapat mendorong untuk belajar yang lebih giat. Keadaan sekolah ini

ini meliputi cara penyajian pelajaran, hubungan guru dengan siswa, alat-alat

pelajaran dan kurikulum.

Kondisi lingkungan sekolah yang juga dapat mempengaruhi kondisi belajar
antara lain adanya guru yang baik dalam jumlah yang cukup memadai sesuai
dengan jumlah bidang studi yang ditentukan, peralatan belajar yang cukup
lengkap, gedung sekolah yang memenuhi persyaratan bagi berlangsungnya
proses belajar yang baik, adanya teman dan keharmonisan diantara semua
personil sekolah (Hakim, 2003: 18).

Lingkungan belajar di sekolah membentuk kepribadian siswa, karena dalam

pergaulan sehari-hari seorang siswa selalu menyesuaikan dirinya dengan

kebiasaan-kebiasaan lingkungan disekitarnya. Oleh karena itu, apabila seorang

siswa berada di lingkungan temannya yang rajin belajar kemungkinan besar
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hal tersebut akan membawa pengaruh pada dirinya, sehingga ia akan belajar

sebagaimana temannya.

Dalam lingkungan belajar yang efektif, siswa akan menjadi lebih produktif,

hal ini digambarkan dengan kemudahan para siswa dalam berfikir, berkreasi

juga mampu belajar secara aktif karena lingkungan belajar yang sangat

mendukung sehingga timbul ketertarikan dan kenyamanan pada saat proses

belajar mengajar berlangsung. Berbeda halnya dengan seorang siswa yang

memiliki sebuah lingkungan belajar yang kotor, pengajar-pengajar yang tidak

baik, suasana kelas yang berantakan, teman-teman yang individualis, serta

fasilitas pengajaran yang tidak sesuai, tentunya akan menimbulkan kesan

malas dan membosankan, sehingga timbul rasa tidak semangat pada saat

proses belajar mengajar berlangsung dan berdampak pada kegagalan proses

belajar di karenakan suasana lingkungan tidak kondusif dan efektif.

Aspek –aspek lingkungan sekolah meliputi :
1. Relasi guru dengan siswa

Guru yang kurang berinteraksi dengan siswa yang secara akrab,
menyebabkan proses belajar mengajar kurang lancar. Juga siswa merasa
jauh dari guru, maka segan berpartisipasi secara aktif dalam belajar.

2. Relasi siswa dengan siswa
Bila di dalam kelas ada grup yang saling bersaing secara tidak sehat, maka
jiwa kelas tidak terbina, bahkan hubungan masing-masing siswa tidak
tampak. Untuk itu menciptakan relasi yang baik antar siswa adalah perlu,
agar dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap belajar siswa

3. Disiplin sekolah
Peraturan sekolah yang tegas dan tata tertib membantu kedisiplinana siswa
dalam menjalankan kegiatan belajar

4. Sarana belajar
Sarana belajar yang lengkap dan tepat akan memperlancar peneriman
bahan pelajaran yang dibeikan kepada siswa, dan membuat siswa lebih
semangat dalam belajar (Slameto, 2003: 65-69).
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Lingkungan belajar merupakan suatu sistem lingkungan yang memungkinkan

terjadinya proses belajar yang baik di sekolah. Dengan adanya lingkungan

yang baik, tentu akan dapat mendukung lancarnya  kegiatan belajar di sekolah

khususnya pada mata pelajaran ekonomi. Siswa yang mengalami proses

belajar supaya berhasil sesuai dengan tujuannya yang harus dicapai, salah

satunya harus dapat menyesuaikan dengan lingkungan belajarnya. Suasana

lingkungan yang nyaman tidak bisa tercapai jika tidak ada hubungan yang

baik antar siswa, siswa dengan guru. Itu merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi keberhasilan belajar ekonomi di sekolah.

Adapun ciri-ciri lingkungan belajar yang baik di sekolah yaitu lingkungan
belajar yang efektif dan kondusif yang merupakan keharusan bagi
terbangunnya lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang diharapkan yaitu :
1. terciptanya disiplin sekolah yang mendorong terbentuknya disiplin belajar
2. siswa menjadi pusat utama layanan pendidikan dan pengembangan
3. terciptanya rasa nyaman di sekolah  untuk belajar. Rasa nyaman ini akan

timbul jika segenap komponen pendidikan yang ada memberi pelayanan
kepada peserta didik dengan kehangatan, keakraban, dan kekeluargaan. Di
samping itu, kebersihan lingkungan belajar juga merupakan unsur penting
bagi terciptanya rasa nyaman ini

4. tersedianya buku-buku dan sarana pembelajaran yang lain yang memadai
5. keteladanan guru sebagai masyarakat terpelajar
6. kinerja propesional guru yang terandalkan; mereka mampu memberi

sugesti kepada anak didiknya
7. pemberian tugas mandiri dan terstruktur kepada peserta didik dan direspon

oleh peserta didik secara antusias
8. Penetapan kriteria prestasi dalam pembelajaran yang dilakukan secara

objektif (http:Pemanfaatan Lingkungan sebagai sumber belajar on
Agustus 2009.google.com).

Lingkungan belajar yang kondusif merupakan tulang punggung dan faktor

pendorong yang dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi proses

pembelajaran, sebaliknya lingkunagan belajar yang kurang menyenangkan

akan menimbulkan kejenuhan dan rasa bosan (Majid, 2007: 165).
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Lingkungan belajar kondusif dapat dikembangkan melalui berbagai layanan
dan kegiatan sebagai berikut:
1. memberikan pilihan bagi peserta didik yang lambat maupun yang cepat

dalam melakukan tugas pembelajaran
2. memberikan pembelajaran remedial bagi para peserta didik yang kurang

berprestasi, atau berprestasi rendah
3. mengembangkan organisasi kelas yang efektif, menarik, nyaman, dan

aman bagi perkembangan potensi seluruh peserta didik secara optimal
4. menciptakan suasana kerjassama saling menghargai, baik antara peserta

didik maupun antara peserta didik dengan guru dan pengelolaan
pembelajaran lain.

5. melibatkan peserta didik dalam proses perencanaan belajar dan
pembelajaran

6. mengembangkan proses pembelajaran sebagai tanggung jawab bersama
antara peserta didik dan guru

7. mengembangka evaluasi pembelajaran yang menekankan sistem evaluasi
belajar dan pembelajaran yang menekankan pada evaluasi diri (Majid,
2007: 165-166).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud

dengan lingkungan belajar adalah kesatuan ruang atau kondisi yang digunakan

untuk perubahan tingkah laku dalam diri seseorang dalam melakukan kegiatan

proses belajar khususnya pada mata pelajaran ekonomi. Kondisi lingkungan

sekolah yang kondusif akan menciptakan ketenangan dan kenyamanan bagi

siswa dalam belajar dan siswa akan lebih mudah mencapai prestasi belajar

yang maksimal.

3. Prestasi belajar ekonomi

Setiap manusia perlu belajar untuk mengetahui sesuatu yang belum

diketahuinya, sebab hanya dengan belajar maka ia akan dapat mengetahui,

mengerti dan memahami sesuatu yang baik. Sesuai dengan pendapat menurut

Sardiman (2005: 20) bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku atau

penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca,

mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya.



17

Menurut Slameto (2003: 2) belajar adalah sustu proses usaha yang dilakukan

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tigkah laku yang baru secara

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya.

Dari pendapat di atas belajar adalah perubahan tingkah laku manusia sebagai

hasil dari kegiatan yang dilakukan. Bukti bahwa seseorang telah belajar ialah

terjadiya perubahan tingkah laku seseorang tersebut, misalnya dari tidak tahu

menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti untuk mempelajari

pelajaran ekonomi.

Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan

belajar ekonomi, karena kegiatan belajar ekonomi merupakan proses,

sedangkan prestasi merupakan hasil dari suatu proses belajar ekonomi.

Menurut  Oemar Hamalik (2004: 48)  Prestasi belajar adalah perubahan

tingkah laku yang diharapkan pada siswa setelah dilakukan proses mengajar.

Prestasi belajar ekonomi yang dicapai siswa merupakan  hasil dari interaksi

dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam diri siswa

(internal), maupun dari luar siswa (eksternal). Pengenalan terhadap faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar sangat penting dalam rangka

membantu siswa mencapai prestasi belajar ekonomi yang optimal.
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Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil atau prestasi belajar adalah:

1. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri siswa. Faktor
internal ini dibagi menjadi tiga faktor yaitu:
a. faktor jasmaniah,

seperti: kesehatan dan cacat tubuh
b. faktor fsikologis,

seperti: intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan
kesiapan.

c. faktor Kelelahan.

2.   Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri siswa. Faktor
eksternal ini juga dibagi menjadi tiga factor yaitu:
a. faktor keluarga,

seperti: cara orang tua mendidik, suasana rumah, keadaan ekonomi
keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan.

b. faktor sekolah,
seperti: metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi
siswa dengan siswa, alat peraga, tugas rumah, keadaan gedung, waktu
belajar dan disiplin.

c. faktor Masyarakat
seperti: teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat, kegiatan siswa
dalam masyarakat, dan media massa. (Slameto, 2003: 54-72).

Menurut Mulyadi (2001: 8), Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari

cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan

sumber daya yang terbatas.

Berdasarkan uraian dan pendapat di atas, prestasi belajar ekonomi adalah hasil

yang dicapai siswa dalam mata pelajaran ekonomi setelah siswa mengikuti

kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah dan diwujudkan

dalam bentuk nilai dari guru kepada muridnya pada jangka waktu tertentu.

Penilaian yang dilakukan oleh guru adalah sebagai dasar untuk mengetahui

sejauh mana tigkat keberhasilan selama siswa mengikuti proses belajar

mengajar.
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B. Penelitian yang Relevan

1. Meri Apriani, (2007) mengemukakan dalam penelitiannya bahwa ada

pengaruh minat belajar dan disiplin belajar terhadap prestasi belajar

ekonomi siswa kelas X SMA Negeri 12 Bandar Lampung tahun pelajaran

2006/2007. Yang dibuktikan dari hasil perhitungan Uji F yang

menunjukan bahwa F h > F t yaitu 26,001 > 3,61 dengan koefisien kolerasi

( r ) 0,889 dan koefisien determinasi ( r 2 ) sebesar 79 %.

2. Annisa philosophia, (2007) mengemukakan dalam penelitiannya bahwa

ada pengaruh cara belajar dan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar

ekonomi/akuntansi siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA Negeri 5

Bandar Lampung tahun pelajaran 2006/2007. Yang dibuktikan dari hasil

perhitungan Uji F yang menunjukan bahwa F h > F t yaitu 90,720 > 2,03

dengan koefisien kolerasi

( r ) 0,894 dan koefisien determinasi ( r 2 ) sebesar 79,90%.

C. Kerangka Pikir

Prestasi belajar merupakan cerminan dari hasil belajar siswa selama berada di

sekolah. Dari prestasi belajar tersebut dapat diketahui apakah selama proses

belajar mengajar siswa berhasil memahami apa yang disampaikan dan

diinginkan oleh guru dan sesuai dengan tujuan – tujuan yang telah ditetapkan

oleh kurikulum sekolah.
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Prestasi belajar yang diperoleh siswa beraneka ragam, ada yang berprestasi

tinggi, sedang, dan rendah. Setiap siswa yang melakukan kegiatan belajar

secara aktif mempunyai harapan untuk memperoleh prestasi yang baik.

Keberhasilan siswa dalam belajar ditentukan banyak faktor, diantaranya

adalah minat dan lingkungan belajar di sekolah.

Minat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar.

Untuk mencapai prestasi yang tinggi maka hendaknya siswa memiliki minat

yang tinggi pula dalam belajarnya. Siswa yang belajar berdasarkan minat pada

mata pelajaran yaitu pelajaran ekonomi maka akan sangat mudah bagi siswa

untuk menyerap mata pelajaran ekonomi dibandingkan dengan belajar tanpa

minat. Minat dapat tumbuh apabila siswa merasa apabila siswa merasa tertarik

dengan pelajaran yang diberikan. Minat belajar yang tinggi cenderung

menghasilkan prestasi yang tinggi, sebaliknya minat belajar yang kurang akan

menghasilkan prestasi yang rendah.

Lingkungan belajar baik itu fisik maupun lingkungan sosial sangat

mempengaruhi atau menentukan keberhasilan belajar siswa. Bila dikaitkan

dengan prestasi 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.

Kondisi lingkungan sekolah yang kondusif akan menciptakan ketenangan dan

kenyamanan bagi siswa dalam belajar, sehingga akan dapat mendukung
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kegiatan belajar dan siswa akan lebih mudah mencapai prestasi belajar yang

maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pikir penelitian ini digambarkan

sebagai berikut.

`

Gambar 1. Pengaruh Minat Belajar Ekonomi dan Lingkungan Belajar di
sekolah terhadap prestasi Belajar Ekonomi.

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Ada pengaruh minat belajar ekonomi terhadap prestasi belajar ekonomi

siswa kelas X SMA YP Unila tahun pelajaran 2008/2009.

2. Ada pengaruh lingkungan belajar di sekolah terhadap prestasi belajar

ekonomi siswa kelas X SMA YP Unila tahun pelajaran 2008/2009.

3. Ada pengaruh minat belajar ekonomi dan lingkungan belajar di sekolah

terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas X SMA YP Unila tahun

pelajaran 2008/2009.

Minat Belajar ekonomi
(X 1 )

Lingkungan Belajar di
sekolah (X 2 )

Prestasi belajar ekonomi
(Y)


