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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Lingkungan Belajar

a. Pengertian Lingkungan

Menurut Mudjiran dkk menyatakan bahwa, lingkungan

merupakan segala sesuatu yang mempengaruhi individu. Sekolah

adalah tempat lembaga pendidikan formal berupaya mengembangkan

potensi siswa. Dalam mengembangkan potensi siswa, sekolah

diharapkan memilki lingkungan yang bagus agar menunjang dan

memudahkan siswa untuk belajar. Lingkungan sekolah yang aman,

nyaman, tenang, bersih dapat meningkatkan gairah dan semangat dalam

belajar.6

Menurut Rita Mariana dkk menyatakan bahwa, lingkungan atau

environtment meliputi semua kondisi dalam dunia ini dengan cara-cara

tertentu yang mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan

perkembangan. Lingkungan terdekat yang ada di sekitar individulah

yang paling berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan

tingkah laku. Lingkungan dapat diartikan sebagai suatu tempat atau

suasana (keadaan) yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan

perkembangan seseorang.7

6 Sona Idola, Afrizal Sano, Khairani, Hubungan Antara Persepsi Siswa Tentang Keadaan
Lingkungan Fisik Sekolah Dengan Motivasi Belajar, (Jurnal Education, Vol. 2 No. 2 2016), h. 30.

7 Rita Maryana dkk, Pengelolaan Lingkungan Belajar, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 16.
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Suleman dalam Hamzah B. Uno menyatakan bahwa,

“lingkungan merupakan suatu keadaan di sekitar kita baik buruknya

lingkungan di sekitar  kita mempengaruhi faktor-faktor kualitas tingkah

laku siswa”. Dengan demikian, lingkungan merupakan salah satu

potensi yang diciptakan Allah SWT untuk digunakan sebaik-baiknya,

dimanfaatkan sebaik-baiknya serta dijaga kelestariannya.8

Dari pendapat-pendapat di atas lingkungan pun menjadi salah

satu sumber belajar yang baik. Depdiknas dalam Hamzah B. Uno

menyatakan bahwa, belajar dengan menggunakan lingkungan

memungkinkan siswa menemukan adanya hubungan yang sangat

bermakna antara ide-ide abstrak dan penerapan yang praktis di dalam

dunia nyata, konsep tersebut dipahami melalui proses penemuan,

pemberdayaan dan hubungan.9

Bedasarkan pendapat di atas, dapat disimpukan bahwa

lingkungan belajar merupakan sumber belajar yang paling efektif dan

efisien serta tidak membutuhkan biaya yang besar dalam meningkatkan

motivasi belajar siswa yang lebih baik.

b. Pengertian Belajar

Menurut James O. Whittaker dalam Aunurrahman menyatakan

bahwa, belajar adalah proses yang dilakukan individu untuk

memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi dengan

8 Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohamad, Belajar Dengan Pendekatan PAILKEM,
(Jakarta : Bumi Aksara, 2012), h. 137.

9 Ibid, h. 137.
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lingkungannya. Berupaya mengubah kebiasaan tingkah laku siswa yang

belum  mencerminkan eksistensi dirinya sebagai pribadi yang baik,

menjadi siswa yang memiliki sikap dan kebiasaan yang baik.10

Menurut Oemar Hamalik menyatakan bahwa, belajar adalah

memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Belajar disini merupakan

suatu proses yang dilakukan secara berangsur-angsur yang bukan

sekedar mengingat, mendapatkan hasil atau tujuan, melainkan

mendapatkan pengalaman yang bermakna bagi dirinya.11

Menurut Winkel dalam Ahmadi dan Supriyono berpendapat

bahwa, belajar adalah satu aktifitas mental atau psikis yang berlangsung

dalam interaksi dengan lingkungan, menghasilkan perubahan-

perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai

sikap, dimana perubahan itu bersifat relatif konstan dan membekas.

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar

merupakan kegiatan paling pokok. Ini berarti berhasil tidaknya

pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana

proses belajar yang dialami oleh murid sebagai anak didik.12

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar

pada dasarnya adalah suatu proses yang dialami siswa dalam

berintekasi dengan lingkungannya sehingga menghasilkan perubahan

tingkah laku yang bersifat positif baik perubahan dalam aspek

pengetahuan, sikap, maupun psikomotor. Perubaahan tingkah laku

10 Annurahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 35.
11 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h. 27.
12 Ahmadi, Supriyono Widodo, Psikologi Belajar. (Jakarta: Rineka Cipta. 2013), h. 125.
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tersebut dilihat dari adanya penambahan dari perilaku sebelumnya yang

tetap.

c. Suasana Lingkungan Belajar

Menurut Hamalik dalam jurnal Riezky Rino Dwi Prasetyo, A.

Ali Wafa, Ro’ufah, mengatakan bahwa:

“Kondisi (suasana) lingkungan sekolah yang kondisuf akan
menciptakan ketenangan dan kenyamanan, motivasi, dan
semangat siswa dalam belajar dan berprestasi. 13 Sedangkan
menurut Sukmadinata dalam jurnal JPE-Volume 9, Nomor 2,
mengatakan bahwa, lingkungan sekolah yang kondusif juga
akan sangat mendorong semangat belajar para siswa apabila
memiliki ciri-ciri sekolah yang kaya dengan aktivitas belajar,
memiliki sarana dan prasarana yang memadai, terkelola dengan
baik, dan diliputi suasana akademis yang mendukung”.14

Menurut Supardi menyatakan bahwa, Suasana lingkungan

sekolah/belajar dinyatakan kondusif apabila warga sekolah merasakan

adanya kenyamanan, ketentraman, kemesraan, kegembiraan dan

antusias dalam pelaksanaan pembelajaran. Sekolah memastikan sarana

prasarana seperti kursi, meja, lemari yang terdapat di sekolah adalah

sesuai dengan kebutuhan. Bangunan sekolah dan ruangan kelas yang

dilengkapi ventilasi udara yang baik dan dilengkapi penerangan yang

mencukupi dan suasana yang sunyi sehingga peserta didik merasa

nyaman ketika pembelajaran berlangsung di kelas”.15

13 Riezky Rino Dwi Prasetyo, A. Ali Wafa, Ro’ufah Inayati, Pengaruh Persepsi Siswa
Tentang Komptensi Guru Ekonomi Dan Lingkungan Sekolah Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas
XI Ips SMA Negeri 2 Malang Pada Mata Pelajaran Ekonomi Tahun Ajaran 2015/2016, (Jurnal
JPE-Volume 9, Nomor, 2016), h. 185

14 Sukmadinata, Jurnal JPE-Volume 9, Nomor 2, 2016
15 Supardi, Sekolah Efektif Konsep Dasar dan Praktek. (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h.

217.
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Menurut Dimyati menyatakan bahwa, suasana lingkungan

belajar meliputi kondisi gedung sekolah, ruang kelas, yang mempunyai

pengaruh pada kegiatan belajar. Di samping kondisi fisik tersebut,

suasana pergaulan di sekolah juga berpengaruh pada kegiatan

belajar. Guru memiliki peranan penting dalam menciptakan suasana

belajar yang menarik bagi siswa.16

Menurut Syaifurahman menyatakan bahwa, suasana lingkungan

belajar yang mempengaruhi dalam proses pembelajaran misalnya

kegaduhan kelas, gaya penataan tempat duduk, lingkungan visual kelas,

warna dalam lingkungan kelas, gambar-gambar hidup yang konkret,

pajangan karya siswa, pencahayaan lingkungan kelas, pengaruh musim

terhadap pembelajaran, suhu optimal dalam lingkungan belajar, dan

fasilitas dalam lingkungan belajar.17

Sedangkan menurut Mulyasa dalam bukunya menyatakan

bahwa, lingkungan yang kondusif harus ditunjang oleh berbagai

fasilitas belajar yang menyenangkan, seperti sarana, perpustakan,

laboratorium, pengaturan lingkungan, penampilan dan sikap guru,

hubungan yang harmonis antara peserta didik dengan guru dan antara

para peserta didik itu sendiri, serta penataan organisasi dan bahan

pembelajaran peserta didik. Lingkungan belajar yang menyenangkan

akan membangkitkan semangat dan menumbuhkan aktivitas serta

16 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 35
17 Syaifurahman dan Tri Ujiati, Manajemen Dalam Pembelajaran. (Jakarta :

Indeks 2013), h. 107
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kreativitas peserta didik. Hal ini diakui oleh Soedomo dalam Mulyasa

yang menyatakan bahwa:

“Semakin menyenangkan tatanan lingkungan fisik, akan
memberikan dampak positif bagi proses belajar. Para pakar
psikologi aliran ekologik telah mendapatkan temuan-temuan
penelitian bahwa tata warna secara langsung mempengaruhi
suasana jiwa, warna-warna cerah cenderung menyiratkan
keceriaan dan suasana jiwa yang optimistik, sedangkan
penggunaan warna-warna suram akan memberikan pengaruh
yang sebaliknya”.

Kutipan tersebut menunjukan betapa pentingnya menciptakan

lingkungan belajar dan pembelajaran yang kondusif. Dalam kaitan ini,

menurut Mulyasa dalam bukunya menyatakan bahwa, sedikitnya

terdapat tujuh hal yang harus diperhatikan:

a) Ruang belajar
b) pengaturan sarana belajar
c) Susunan tempat duduk
d) Penerangan
e) Suhu optimal didalam kelas
f) Pemanasan sebelum masuk materi yang akan dipelajari
g) Bina suasana dalam pembelajaran.18

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan

bahwa, suasana lingkungan belajar adalah kondisi atau keadaan di

sekitar lingkungan tempat belajar siswa yang bisa mempengaruhi

proses dan motivasi belajar siswa meliputi kondisi ruangan belajar,

keadaan sirkulasi udara, sarana prasarana, pengaturan tempat belajar

hubungan siswa dengan siswa dan guru itu turut menentukan berhasil

atau tidaknya kegiatan belajar serta kebisingan yang menganggu pada

18 Mulyasa, Loc.Cit, h. 76-77
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waktu belajar dan keadaan yang serba kacau ditempat belajar sangat

besar pengaruhnya terhadap keberhasilan belajar.

d. Konsep Suasana Lingkungan Belajar yang Kondusif.

Menurut Abdul Majid dalam bukunya menyatakan bahwa,

pengaturan kondisi lingkungan belajar mencakup:

a) Ruangan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar
Ruangan tempat belajar harus memungkinkan siswa bergerak leluasa
tidak berdesak-desakan dan saling menganggu antara siswa yang
satu dengan yang lain pada saat melakukan aktivitas belajar.

b) Pengaturan tempat duduk
Dalam mengatur tempat duduk yang penting adalah memungkinkan
terjadinya tatap  muka, dengan demikian guru dapat mengontrol
tingkah laku siswa

c) Ventilasi dan pengaturan cahaya
Suhu, ventilasi dan penerangan adalah asset penting untuk
terciptanya suasana belajar yang nyaman.

d) Pengaturan penyimpanan barang-barang
Barang-barang hendaknya disimpat pada tempat khusus yang mudah
dicapai bila diperlukan dan akan dipergunakan bagi kepentingan
belajar.19

Menurut Mulyasa menyatakan bahwa, lingkungan yang

kondusif antara lain dapat  dikembangkan melalui  berbagai layanan

dan kegiatan sebagai berikut:

a) Memberikan pilihan bagi siswa yang lambat maupun yang cepat
dalam melaksanakan tugas pembelajaran.

b) Memberikan pembelajaran remedial bagi siswa yang kurang
berprestasi atau berprestasi rendah.

c) Mengembangkan organisasi kelas yang efektif,  menarik, nyaman,
dan aman bagi perkembangan potensi seluruh siswa secara optimal.

d) Menciptakan kerja sama saling menghargai.
e) Melibatkan siswa dalam proses perencanaan belajar dan

pembelajaran.
f) Mengembangkan proses pembelajaran sebagai tanggung jawab

bersama antara siswa dan guru.

19 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009),
h. 167
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g) Membangkitkan sistem evaluasi belajar dan pembelajaran yang
menekankan pada evaluasi diri”.20

2. Motivasi Belajar Siswa

a. Pengertian Motivasi

Kata “motif”, diartikan sebagai daya upaya yang mendorong

seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya

gerak penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan

aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini,

motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai

dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap

adanya tujuan. Dari pernyataan diatas, bahwa mengandung tiga elemen

penting yaitu sebagai berikut:

a) Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada

setiap individu manusia.

b) Motivasi ditandai dengan menculnya, rasa atau “feeling”, reaksi

seseorang. Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan

kewajiban, efeksi dan emosi yang dapat menentukan tingkah laku

manusia.

c) Manusia akan dirangsang karena adanya tujuan, jadi motivasi dalam

hal ini sebernarnya merupakan respon dari suatu aksi, yaitu tujuan.

Dengan ke-tiga elemen di atas, maka dapat dikatakan bahwa

motivasi itu sebagai sesuatu yang kompleks, motivasi akan

menyebabkan terjadinya suatu perubahan energi yang ada pada diri

20 Mulyasa, Ibid, h. 77.
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manusia, sehingga akan bergayut dengan persoalan gejala kejiwaan,

perasaan juga emosi untuk kemudian bertindak atau melakukan sesuatu.

Semua ini didorong karena adanya tujuan, kebutuhan atau keinginan. 21

Menurut Sumadi Suryabrata dalam buku Djaali menyatakan

bahwa, motivasi adalah keadaan yang terdapat dalam diri seseorang

yang mendorong untuk melakukan aktifitas tertentu guna pencapaian

suatu tujuan. Sementara itu menurut Gates mengemukakan bahwa,

motivasi adalah suatu kondisi fisiologi dan psikologi yang terdapat

dalam diri seseorang yang mengatur tindaknya dengan cara tertentu.22

Menurut Donald dalam Djamarah mengatakan bahwa, motivasi

adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai

dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai suatu tujuan

tertentu.23 Menurut Iskandar dalam buku Hamzah B. Uno mengatakan

bahwa, “bangkitnya motivasi belajar intrinsik siswa sangat di pengaruhi

oleh motivasi ekstrinsik, yaitu behavior (lingkungan).24

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa,

motivasi belajar dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak

yang ada dalam diri siswa untuk melakukan perubahan perilaku.

Artinya dalam kegiatan belajar, siswa akan menganggap belajar adalah

sebuah kebutuhan dalam mencapai tujuan.

21 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,
2014), h. 74.

22 Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h. 101.
23 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), h. 148.
24 Hamzah B Uno dan Nurdin Mohamad, Loc.Cip, h. 146.
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b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar

a) Cita-cita atau aspirasi siswa

Motivasi belajar tampak pada keinginan anak sejak kecil

seperti keinginan belajar berjalan, ingin makan, ingin bermain, dapat

membaca, dan sebagainya.

b) Kemampuan siswa

Keinginan anak perlu dibarengi dengan kemampuan atau

kecakapan mencapainya, keinginan membaca perlu dibarengi dengan

kemampuan mengenal dan mengucapkan bunyi huruf-huruf.

c) Kondisi siswa

Kondisi yang meliputi kondisi jasmani, seorang siswa sedang

sakit akan terganggu perhatian belajarnya.

d) Kondisi lingkungan siswa

Lingkungan siswa dapat berupa lingkungan belajar, tempat

tinggal, pergaulan teman sebaya dan kehidupan bermasyarakat

e) Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran

Siswa memiliki perasaan, perhatian dan kemauan, ingatan

dan pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup.

f) Upaya guru dalam membelajarkan siswa

Guru adalah seorang pendidik professional dan bergaul setiap

hari dengan siswa, intensitas pergaulan tersebut mempengaruhi

dalam perkembangan jiwa siswa.25

25 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 97



19

c. Fungsi Motivasi Dalam Belajar

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara

keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu sendiri dengan

lingkungannya.26

Untuk jelasnya fungsi motivasi dalam belajar tersebut, akan

diuraikan sebagai berikut:

a) Motivasi sebagai pendorong perbuatan

Pada mulanya anak didik tidak ada hasrat untuk belajar,

tetapi karena ada sesuatu yang dicari muncullah motivasinya untuk

belajar, sesuatu yang akan dicari itu dalam rangka untuk memuaskan

rasa ingin tahu dari sesuatu yang akan dipelajari.

b) Motivasi sebagai penggerak perbuatan

Dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap anak

didik itu merupakan suatu keadaan yang tidak terbendung, yang

kemudian terjelma dalam bentuk gerakan psikofisik. Disini anak

didik sudah melakukan aktifitas belajar dengan segenap jiwa dan

raga.

c) Motivasi sebagai pengarah perbuatan

Anak didik mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana

perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang diabaikan.

Seorang anak didik yang ingin mendapatkan sesuatu dari suatu mata

pelajaran yang lain pasti anak didik akan mempelajari mata pelajaran

26 Slameto, Op.Cit, h. 2.
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tersebut. Sesuatu yang akan dicari anak didik merupakan tujuan

belajar yang akan dicapainya. 27

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya

sebuah motivasi sangatlah penting dalam penentuan keberhasilan dalam

sebuah tujuan. Dapat disimpulkan bahwa motivasi itu sendiri dalam

islam sangat terkait dengan masalah niat. Karena niatpun merupakan

sebuah pendorong motivasi dalam melakukan sebuah kegiatan.

Adapun kutipan Ayat didalam Al-Qur’an surah Al-Mujaadilah

ayat 11 dan Az-Zummar ayat 9, tentang motivasi belajar yang berbunyi:

                 
            
    

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan
kepadamu : “Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila
dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan
meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.28

Ayat di atas menjelaskan bahwa barang siapa yang bersungguh-

sungguh dalam belajar serta mencari ilmu dengan ikhlas karena Allah

SWT semata maka Allah SWT akan meninggikan derajatnya. Hal yang

demikian merupakan salah satu bentuk dari dalam diri seseorang

27 Slameto, Loc. Cit, h. 157.
28 QS. Al Mujaadilah, ayat 11.
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dengan niat hanya karena Allah, maka niscaya Allah akan meninggikan

derajatnya.

d. Macam-Macam Motivasi

Adapun macam-macam motivasi antara lain sebagai berikut :

a) Motivasi instrinsik

Motivasi instrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif

atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri

setiap individu sudah sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.

b) Motivasi ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan

berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Motivasi ini

merupakan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan

dengan aktifitas belajar.29

e. Bentuk-Bentuk Motivasi

Beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam

kegiatan belajar di sekolah sebagai berikut :

a) Memberi angka

Angka dimaksud sebagai simbol atau nilai dari hasil aktivitas

belajar peserta didik. Angka diberikan kepada setiap anak didik

biasanya bervariasi, sesuai hasil ulangan yang telah mereka peroleh

dari hasil penilaian guru, bukan karena belas kasihan guru.

29 Sardiman, Loc. Cit, h. 89.
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b) Hadiah

Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah

selalu demikian, karena hadiah untuk suatu pekerjaan mungkin tidak

akan menarik bagi seseorang yang tidak senag dan tidak berbakat

untuk sesuatu pada pekerjaan itu.

c) Saingan atau kompetisi

Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat

motivasi untuk mendorong belajar siswa.

d) Memberi ulangan

Pada siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan

ada ulangan.

e) Mengetahui hasil

Dengan hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi kemajuan akan

mendorong siswa lebih giat belajar.

f) Pujian

Apabila ada siswa yang sukses dan berhasil menyelesaikan

tugas dengan, perlu diberikan pujian, pujian ini adalah bentuk

reinforcement yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang

baik.30

f. Indikator Motivasi Belajar

Menurut Hamzah B Uno, indikator-indikator motivasi belajar

dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

30 Sardiman, Loc. Cit, h. 92.



23

a) Adanya hasrat dan keinginan berhasil.
b) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar.
c) Adanya harapan dan cita-cita masa depan.
d) Adanya penghargaan dalam belajar.
e) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar.
f) Adanya lingkungan belajar yang kondusif.31

3. Pengaruh Suasana Lingkungan Sekolah Terhadap Motivasi Belajar

Siswa.

Suasana atau kondisi lingkungan belajar di kelas yang kondusif

akan berpengaruh pada motivasi belajar siswa di sekolah. Menurut

Hamzah B. Uno mengatakan bahwa, motivasi untuk belajar dengan baik

dapat dikembangkan, diperbaiki atau diubah melalui belajar dan latihan

melalui pengaruh lingkungan. Artinya, lingkungan belajar yang baik

cenderung mendorong anak untuk belajar dengan tenang, nyaman dan

konsentrasi.32

Menurut Hamzah B. Uno menyatakan bahwa, iklim dan suasana

lingkungan sekolah merupakan pendorong kemudahan berbuat bagi siswa.

Oleh karena itu, apabila kelas tidak ditata dengan baik maka motivasi

belajar anak akan menurun bahkan tidak mustahil siswa akan merasa

bosan untuk tinggal lebih lama di kelas. Hal ini berakibat menggangu

jalannya proses pembelajaran di kelas. Tentunya suasana lingkungan

belajar yang kondusif akan meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas.33

31 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi Dan Pengukurunya, (Jakarta : PT. Bumi
Aksara, 2013), h. 23.

32Ibid, h. 23.
33Ibid, h. 36.
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B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah suatu peneltian yang digunakan

sebagai perbandingan untuk membandingkan plagiat terhadap sebuah karya

ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian yang peneliti lakukan belum pernah

diteliti oleh peneliti lain. Penelitian yang relevan tersebut diantaranya:

1. Ria Anggina Lubis. 2016, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau. Jurusan Pendidikan Agama Islam melakukan

penelitian dengan judul : “Pengaruh Lingkungan Sosial Sekolah Terhadap

Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajar Pendidikan Agama Islam di

Sekolah Menengah Kejuruan Ibnu Taimiyah Pekanbaru”. Hasil yang

didapat yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan sosial

sekolah dengan motivasi belajar siswa. Dari paparan diatas, dapat

disimpulkan bahwa peneliti sama-sama meneliti tentang motivasi,

perbedaannya yaitu peneliti meneliti Pengaruh Suasana Lingkungan

Belajar Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi.

Sedangkan penelitian diatas tentang Pengaruh Lingkungan Sosial Sekolah

Dengan Motivasi Belajar Siswa di SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru.

2. Edi Yusrianti, 2002. Al-Fikra Jurnal Ilmiah Keislaman Vol.1 Mahasiswa

Pascasarjana IAIN SUSQA dengan judul : “Difusi Inovasi Pendidikan

Melalui Penataan Lingkungan Belajar Yang Mempengaruhi Keimanan

Dan Ketaqwaan”. Hasil yang didapat yaitu terdapat pengaruh yang

signifikan antara lingkungan belajar dengan keimanan dan ketaqwaan.

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa peneliti sama-sama meliputi

tentang lingkungan, namun perbedaannya yaitu Pengaruh Suasana



25

Lingkungan Belajar Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran

Ekonomi. Sedangkan penelitian diatas meneliti tentang Difusi Inovasi

Pendidikan Melalui Penataan Lingkungan Belajar Yang Mempengaruhi

Keimanan Dan Ketaqwaan.

3. Sri Lestari, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,

Jurusan Pendidikan Agama Islam melakukan penelitian dengan judul,

“Pengaruh Lingkungan Eksternal Dalam Meningkatkan Kedisplinan Siswa

di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Gobah Kecamatan Tambang

Kabupaten Kampar”. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada

pengaruh yang positif yang signifikan antara lingkungan eksternal dalam

meningkatkan kedisiplinan siswa di Madrasah Tsanawiyah

Muhammadiyah Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dari

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa peneliti sama-sama meliputi

tentang lingkungan, namun perbedaannya yaitu Pengaruh Suasana

Lingkungan Belajar Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran

Ekonomi. Sedangkan penelitian diatas meneliti tentang Pengaruh

Lingkungan Eksternal Dalam Meningkatkan Kedisplinan Siswa di

Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Gobah Kecamatan Tambang

Kabupaten Kampar.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan penjabaran konkrit dari konsep

teoritis agar mudah dipahami dan digunakan sebagai acuan di lapangan

penelitian. Adapun variabel yang dioperasikan adalah suasana lingkungan

belajar (variabel X) dan motivasi belajar siswa (variabel Y). Dari penjelasan
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di atas dapat disimpulkan bahwa indikator suasana lingkungan belajar dalam

penelitian ini yaitu :

a) Indikator-indikator suasana lingkungan belajar (variabel X), sebagai

berikut:

1. Adanya penataan ruangan belajar agar menjadi rapi dan nyaman untuk

melakukan proses pembelajaran.

2. Kebersihan didalam kelas selalu di perhatikan dengan adanya daftar

piket yang dibuat untuk membersihkan kelas setiap hari

3. Adanya sarana kebersihan di kelas untuk menjaga kelas tetap bersih

4. Dinding kelas dihiasi atau dicat seindah mungkin untuk kenyamanan

dan keindahan kelas

5. Adanya ventilasi yang cukup baik didalam kelas

6. Adanya lampu sebagai penerangan didalam ruangan untuk menerangi

ruangan belajar

7. Adanya cahaya yang masuk dari arah kiri dan tidak berlawanan bagian

depan

8. Cahaya yang masuk kedalam kelas sudah cukup baik dengan adanya

ventilasi yang cukup besar sesuai dengan standarisasi ruangan belajar.

9. Ruangan belajar tidak terhalang oleh bangunan yang lebih tinggi guna

pencahayan yang masuk kedalam kelas tidak terhalang

10. Adanya udara segar yang masuk kedalam ruangan belajar

11. Ruangan belajar berada jauh dari jalan raya sehingga tidak ada populasi

udara yang kurang baik masuk kedalam kelas
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12. Ruangan belajar memiliki sarana prasarana seperti kipas yang cukup

untuk menghilangkan rasa panas didalam kelas

13. Adanya penataan alat peraga atau media di dalam kelas dan di

letakkan pada tempat yang mudah untuk digunakan oleh siswa jika di

perlukan

14. Adanya penanaman vas bunga didepan kelas guna untuk memberikan

udara segar yang masuk diruangan kelas

15. Ruangan belajar berisi lebih kurang 40 orang siswa dan tidak berdesak-

desakan guna menjaga udara segar tetap masuk kedalam kelas

16. Adanya sarana prasarana yang lengkap didalam kelas

17. Adanya penataan tempat duduk siswa di dalam kelas untuk kenyamanan

siswa dalam belajar

18. Kondisi fisik meja dan kursi belajar siswa masih terlihat memadai serta

masih layak digunakan

19. Kondisi fisik meja dan kursi guru masih terlihat memadai serta masih

layak digunakan

20. Adanya penataan daftar buku agar buku-buku yang tersusun rapi ada

didalam kelas

21. Tersedianya lemari untuk penyimpanan barang-barang berharga

didalam kelas

22. Adanya penataan alat tulis yang digunakan untuk menjaga kerapian dan

keindahan didalam kelas

23. Adanya penyediaan papan tulis didalam kelas
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24. Adanya penyediaan papan absen siswa di dalam kelas

25. Penataan barang atau alat media pendukung pembejalaran yang cukup

baik dan tertata dengan rapi didalam kelas

26. Adanya alat peraga atau media yang memadai untuk mendukung proses

pembelajaran

27. Adanya penataan hiasan dinding yang mempunyai nilai edukatif

didalam kelas

28. Adanya pengaturan daftar pelajaran di dalam kelas

29. Penggantian pelajaran dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah

ditentukan

30. Adanya struktur organisasi di dalam kelas yang telah diatur oleh guru

didalam kelas

b) Indikator-indikator motivasi belajar siswa (variabel Y), yaitu sebagai

berikut:

1. Siswa tidak berhenti mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru

sebelum tugas selesai

2. Siswa senang memecahkan soal-soal yang diberikan oleh guru

3. Siswa mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh

4. Siswa memiliki niat atau keinginan belajar untuk meningkatkan prestasi

belajarnya

5. Siswa selalu bertanya ketika ada materi yang sulit dan kurang paham

dengan materi yang dijelaskan oleh guru
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6. Siswa difasilitasi buku paket ekonomi oleh gurunya guna mendukung

kegiatan belajar siswa.

7. Siswa membaca buku panduan dengan baik

8. Apabila ada tugas dari guru, siswa akan langsung mengerjakannya

sepulang dari sekolah

9. Siswa mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru dengan baik

10. Siswa tidak menunda-nunda pekerjaan ketika diberikan tugas oleh guru

11. Siswa rajin mengajukan pertanyaan kepada guru setelah guru

menjelaskan materi pelajaran

12. Siswa diberikan waktu oleh guru untuk membaca materi pelajaran

sebelum pelajaran dimulai

13. Siswa mempunyai dorongan yang besar terhadap pelajaran yang

dipelajari untuk meraih cita- cita

14. Siswa memiliki tekad yang kuat untuk belajar agar tercapai cita-cita

dimasa akan datang

15. Siswa selalu berusaha untuk berprestasi sebaik mungkin

16. Siswa selalu giat belajar dan optimis yakin bahwa cita-citanya akan

tercapai

17. Siswa diberikan penghargaan (reward) atas sebuah prestasi yang diraih

18. Siswa diberikan pujian oleh guru atas prestasi yang didapat

19. Siswa selalu diberi perhatian oleh guru disekolah

20. Guru tidak membanding-bandingkan antara siswa yang satu dengan

yang lainnya
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21. Guru sering menggunakan alat peraga dalam pembelajaran sehingga

siswa belajar dengan antusias.

22. Guru selalu menggunakan metode yang menarik dalam proses mengajar

23. Bila dalam pembelajaran siswa merasa bosan guru akan

membangkitkan semangat siswa dengan yel-yel, bernyanyi atau

permainan sehingga suasana pembelajaran hidup kembali.

24. Sebelum memulai pembelajaran guru selalu memberi kuis, sehingga

siswa lebih giat dalambelajar

25. Siswa ditegur dengan ramah oleh guru ketika membuat kesalahan

disekolah

26. Penyajian materi oleh guru secara jelas dan sistematis

27. Siswa selalu memperbaiki cara belajarnya tanpa menunggu arahan dari

guru

28. Siswa masuk kedalam kelas selalu tepat waktu

29. Siswa selalu memanfaatkan waktu luang untuk belajar sendiri

30. Siswa mendapat dorongan belajar dari teman-temannya disekolah

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis

1. Asumsi Dasar

a) Ada kecenderungan suasana lingkungan belajar berpengaruh terhadap

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi.

2. Hipotesis

Berdasarkan konsep teoretis dan asumsi dasar maka dapat

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
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Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh suasana lingkungan

belajar terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran

ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tebing-Tinggi

Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara suasana lingkungan

belajar terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran

ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tebing-Tinggi

Kabupaten Kepulauan Meranti.


