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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1  Lingkungan Belajar 

1. Pengertian lingkungan belajar 

Kata lingkungan tentu bukan asing yang baru kita dengar. Sebab 

sejak lahir kita hidup dalam suatu lingkungan, bahkan diakui atau tidak, 

kita tidak bisa hidup tan pa lingkungan Mengapa demikian? karena 

lingkungan merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia. Dalam 

kamus  besar  bahasa  Indonesia  (KBBI)  dijelaskan  bahwa  lingkungan 

adalah kedaan atau kondisi sekitar yang mempengaruhi perkembangan 

dan tingkah laku organisme (Winarso, 2008). 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita baik 

fisik maupun non fisik di mana sangat berpengaruh terhadap tingkah laku 

seseorang  khususnya anak didik. Demikian halnya dalam proses belajar 

mengajar menjadikan lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan 

sebagai sumber belajar tersebut juga sangat berpengaruh terhadap  proses 

belajar siswa  yang pada ahirnya  akan berdampak  pada hasil yang  di 

perolehnya (Dian, 2016). 

Menurut zoer’aini lingkungan adalah sesuatu yang komplek yang 

berada di luar individu yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan organisme (Ernawati, 2011). Pengaruh lingkungan sosial 

tersebut ada yang kita terima secara langsung dan tidak langsung. 
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Hubungan   murid   dengan   murid   juga   menunjukkan   

suasana edukatif. Sesama murid saling berkawan, berolah raga bersama, 

dengan ketentuan–ketentuan yang berlaku, saling mengajak dan diajak, 

Saling bercarita saling mendisiplinkan diri agar tidak menyinggung 

perasaan temannya. Hubungan murid dengan murid ada kalanya 

sederajad dan ada kalanya lebih rendah atau lebih tinggi kedewasaanya. 

Dalam hal ini bisa terjadi adanya pergaulan sehari-hari yang berpengaruh 

negatif maupun berpengaruh positif. Pergaulan yang berpengaruh positif 

inilahyang mengandung gejala-gejala pendidikan. Kegiatan-kegiatan di 

sekolah yang mengandung gejala-gejala pendidikan antara lain organisasi 

intra pelajar, pelajaran berolahraga, kerja bakti, baris-berbaris, senam 

keterampilan dan sebagainya. Kesemuanya mengharuskan murid 

berdisiplin dan meningkatkan keahlian (Ahmadi, 2010). 

Menurut Sartain yang dikutip Ngalim Purwanto (2007), 

lingkungan dibagi menjadi tiga bagian, yakni:  

1) Lingkungan alam/luar(external or physical environment) 

Lingkungan alam/luar merupakan segala sesuatu yang ada 

di dunia ini selain manusia. Lingkungan alam/luar meliputi rumah, 

tumbuh tumbuhan, air, iklim, hewan, dan lain-lain. 

2) Lingkungan dalam (internal environment) 

Lingkungan dalam adalah segala sesuatu yang termasuk 

lingkungan luar/alam 

3) Lingkungan sosial/masyarakat (social environment) 

Lingkungan sosial adalah semua orang/manusia lain yang 

dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. 

 

Menurut Fuad Ihsan (2013), Lingkungan Sekolah yaitu lingkungan 

institusi resmi di bawah pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan 
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pendidikan secara berencana, sengaja, terarah, dan sistematis yang 

dilakukan oleh para pendidik profesional dengan program dan kurikulum 

pada setiap jenjang pendidikan yang diikuti oleh peserta didik. 

2. Lingkungan Belajar dalam perspektif Al-Quran 

Dalam kitab suci Al-quran dibahas pula terkait pentingnya 

kebersihan lingkungan belajar yang tertuang dalam Q.S  Mujadalah ayat 

108 sebagai berikut. 

                                  

                   

Artinya: 108. Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu 

selama-lamanya. Sesungguh- nya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa 

(mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di 

dalamnya. di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin 

membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bersih (Q.S Mujadalah 108). 

Dalam kitab suci Al-quran dibahas pula terkait pentingnya 

pendidikan lingkungan belajar dalam keluarga yang tertuang dalam Q.S  

Lukman ayat 13-14 sebagai berikut. 

                             

                               

                  

Artinya: 13. Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada 

anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".  

14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada 

dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan 

lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. 
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Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Kulah kembalimu (Q.S Lukman 13-14). 

Kandungan Q.S Lukman ayat 13-14 yaitu Perintah berkata 

atau berbuat baik kepada orang tua, wajib berbakti kepada kedua orang 

tua, perintah berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin dan 

berbicara dengan sopan kepada sesama manusia. Selain itu, menjaga adab 

sopan santun didalam lingkungan keluarga merupakan hal yang harus 

ditaati serta melaksanakan kewajiban-kewajiban rukun islam (Kemenag 

RI, 2011). 

3. Penggolongan lingkungan belajar 

Lingkungan belajar menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar. Beberapa ahli menggolongkan lingkungan belajar menjadi 

beberapa bagian. Slameto mengelompokkan lingkungan belajar menjadi 

tiga, yakni lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan 

masyarakat. 

a. Lingkungan keluarga 

Lingkungan keluarga mempengaruhi siswa dalam belajar. 

Keluarga yang sehat besar artinya untuk pendidikan dalam ukuran 

kecil, tetapi bersifat menentukan untuk pendidikan dalam ukuran 

besar,  yaitu pendidikan bangsa, negara dan dunia. 

b. Lingkungan sekolah 

Selain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah juga turut 

mempengaruhi siswa dalam belajar. Lingkungan sekolah mencakup 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 
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dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, keadaan 

gedung, metode belajar dan tugas rumah. 

c. Lingkungan masyarakat 

Lingkungan masyarakat juga mempengaruhi siswa belajar. 

Lingkungan masyarakat mencakup kegiatan siswa dalam masyarakat, 

mass media, teman bergaul dan bentuk kehidupan (Slameto, 2013). 

Menurut Muhibbin Syah (2011), terdapat dua macam lingkungan 

belajar yang mempengaruhi proses belajar, yaitu lingkungan sosial dan 

lingkungan non sosial. 

a. Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial di sekolah seperti guru, staf administrasi, 

dan teman-teman sekelas dapat memepengaruhi semangat belajar 

seorang siswa. Para guru yang selalu menunjukan sikap dan perilaku 

yang simpatik dan memeperlihatkan suri teladan yang baik dan rajin 

khususnya dalam hal belajar, misalnya rajin membaca dan berdiskusi, 

dapat menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar siswa. 

b. Lingkungan Nonsosial 

Faktor-faktor yang termasuk lingkungan nonsosial ialah 

gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga dan 

letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang 

digunakan siswa. Faktor-faktor ini dipandang dapat turut menentukan 

tingkat keberhasilan belajar siswa. 
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2.1.2  Minat Belajar 

1. Pengertian Minat Belajar 

Seseorang yang memiliki minat terhadap sesuatu dengan  

sendirinya akan melakukan hal yang diinginkannya tanpa paksaan dari 

orang lain. Suprijanto menyatakan bahwa minat belajar merupakan 

keinginan yang datang dari hati nurani untuk ikut serta dalam kegiatan 

belajar. Belajar dengan minat akan mendorong siswa belajar lebih baik 

daripada belajar tanpa minat. Minat belajar timbul apabila siswa tertarik 

akan belajar karena sesuai dengan kebutuhannya dan merasa bahwa 

belajar itu penting bagi dirinya (Suprijanto, 2007). 

Slameto (2009) dalam Asmani mengatakan bahwa: “Minat adalah 

rasa lebih suka dan ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tertentu, 

tanpa ada yang menyuruh.” Demikian di dalam jiwa seseorang yang 

memperhatikan sesuatu ia mulai dengan menaruh minat terhadap hal itu. 

Minat itu erat hubungannya dengan kepribadian seseorang; ketiga fungsi 

jiwa: kognisi, emosi dan konasi terdapat dalam minat kadang minat itu 

timbul dengan sendirinya, dan kadang-kadang perlu diusahakan. 

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli tersebut, minat belajar 

dapat didefinisikan sebagai ketertarikan dari dalam diri siswa sebagai 

wujud kemauan untuk melaksanakan suatu kegiatan belajar yang 

diekspresikan melalui partisipasi dalam proses pembelajaran agar 

mencapai prestasi yang diharapkan. 
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2. Indikator Minat Belajar 

Indikator minat belajar merupakan sesuatu yang dapat 

memberikan petunjuk atau keterangan bahwa seseorang memiliki minat 

untuk belajar. Indikator digunakan sebagai alat pemantau yang memberi 

petunjuk ke arah minat. Terdapat beberapa indikator siswa yang memiliki 

minat belajar yang tinggi melalui proses belajar di rumah maupun di 

sekolah. Slameto  menyatakan bahwa: 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu 

hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya 

adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan 

sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, 

maka semakin besar minat. Suatu minat diekspresikan melalui 

suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai 

suatu hal daripada hal lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui 

partisipasi dalam suatu aktivitas. Siswa yang memiliki minat 

terhadap subyek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian 

yang lebih besar terhadap subyek tersebut (Slameto, 2013). 

Minat belajar tersebut diukur menggunakan empat indikator yang 

dijadikan ukuran yaitu ketertarikan untuk belajar, perhatian dalam 

belajar, motivasi belajar dan pengetahuan. Sementara hasil belajar dalam 

penelitian ini berada pada kategori sedang (Nurhasanah, 2016). 

Pendapat serupa dikemukakan oleh Makmun Khairani, siswa 

yang memiliki Minat Belajar memiliki gejala berupa:  

1) Adanya pemusatan perhatian pada pelajaran karena tertarik. 

2) Adanya perasaan senang terhadap objek yang menjadi sasaran. 

3) Adanya kemauan untuk melakukan kegiatan pembelajaran (Khairani, 

2016). 
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Dari pemaparan teori-teori tersebut indikator Minat Belajar yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi perhatian siswa dalam 

pembelajaran, perasaan senang terhadap pembelajaran, daya tarik dan 

keinginan siswa untuk belajar, serta keaktifan siswa pada pembelajaran. 

2.1.3 Prestasi Belajar Biologi 

1. Pengertian Prestasi Belajar biologi 

Setiap kegiatan proses pembelajaran memiliki suatu sasaran atau 

tujuan yang akan dicapai. Tujuan itu bertahap dan berjenjang mulai dari 

yang operasional dan konkret yaitu tujuan pembelajaran yang khusus, 

tujuan pembelajaran umum, tujuan pembelajaran kurikuler, tujuan 

pembelajaran nasional, sampai pada tujuan yang bersifat universal. 

Persepsi guru maupun persepsi siswa mengenai sasaran akhir kegiatan 

belajar mengajar akan mempengaruhi persepsi mereka terhadap kegiatan 

pembelajaran.”Keberhasilan belajar peserta didik tidak semata-mata 

ditentukan oleh kemampuan yang dimilikinya, akan tetapi juga 

ditentukan oleh minat, perhatian, dan motivasi belajarnya (Rohani, 

2004).” Sedangkan Marsun dan Martaniah mengatakan bahwa: 

Prestasi belajar merupakan hasil kegiatan belajar, yaitu sejauh 

mana peserta didik menguasai bahan pelajaran yang diajarkan, 

yang diikuti oleh munculnya perasaan puas bahwa ia telah 

melakukan sesuatu dengan baik. Hal ini berarti prestasi belajar 

hanya bisa diketahui jika telah dilakukan penilaian terhadap hasil 

belajar siswa (Pratiwi, 2015). 
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Prestasi belajar peserta didik merupakan hasil akhir atas 

dilaksanakannya kegiatan pembelajaran di sekolah. Prestasi belajar dapat 

ditingkatkan melalui usaha sadar yang dilakukan secara sistematis 

mengarah kepada perubahan yang positif yang kemudian disebut dengan 

proses belajar. Akhir dari proses belajar adalah perolehan suatu hasil atau 

prestasi belajar siswa di sekolah. Hasil belajar siswa di kelas terkumpul 

dalam himpunan hasil belajar kelas. Semua hasil belajar tersebut 

merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. 

Prestasi belajar merupakan hasil yang diperoleh seseorang dalam 

belajar sesuai kapasitas (kemampuan, kecakapan, dan kesanggupan) yang 

dimilikinya. Kapasitas yang terdapat dalam individu antara lain 

intelegensi, bakat, minat, dan motivasi yang semuanya itu memengaruhi 

pencapaian belajar yang maksimal. Prestasi belajar adalah kecakapan 

nyata atau aktual yang menunjukan adanya aspek kecakapan yang segera 

didemonstrasikan dan diujikan karena merupakan hasil usaha belajar yang 

dicapai di sekolah baik berupa pengetahuan, sikap, atau keterampilan yang 

dimanifestasikan dalam bentuk nilai (Pratiwi, 2015). 

Biologi adalah salah satu mata pelajaran di kelas X untuk beberapa 

program keahlian di SMK Negeri 5 Kendari Kota Kendari. Biologi 

(bios=hidup, logos=ilmu) adalah ilmu yang mencakup tentang kajian 

mahluk hidup, dan interaksi antara ahluk hidup dengan lingkungannya. 

Biologi terbagi atas banyak cabang ilmu, misalnya histologi (mempelajari 

jaringan), sitologi (sel), taksonomi (klasifikasi mahluk hidup), ekologi 
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(lingkungan), genetika (pewarisan sifat), ornitologi (burung), mikologi 

(jamur), botani (tumbuhan) dan zoologi (hewan) (Imaningtyas, 2013). 

Pembelajaran biologi di sekolah menengah diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan 

alam sekitar serta proses pengembangan lebih lanjut dalam penerapannya 

di kehidupan sehari-hari. Penting sekali bagi setiap guru memahami 

sebaik-baiknya tentang proses belajar siswa agar dapat memberikan 

bimbingan dan menyediakan lingkungan belajar yang tepat dan serasi bagi 

siswa (Listiyarin, 2016). 

Pembelajaran biologi pada hakikatnya merupakan suatu proses 

untuk menghantarkan siswa ke tujuan belajarnya dan biologi itu sendiri 

berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Biologi sebagai ilmu 

dapat diidentifikasikan melalui obyek, benda alam, persoalan/gejala yang 

ditunjukkan oleh alam serta proses keilmuan dalam menemukan konsep-

konsep biologi. Pendidikan biologi harus diletakkan sebagai alat 

pendidikan bukan sebagai tujuan pendidikan sehingga konsekuensinya 

dalam pembelajaran hendaknya memberi pelajaran kepada subyek belajar 

untuk melakukan interaksi dengan obyek belajar secara mandiri sehingga 

dapat mengeksplorasi dan menemukan konsep (Ibid,2016). 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Biologi 

Banyak hal dapat mempengaruhi pencapaian prestasi belajar 

biologi. faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar Biologi inilah 

yang dapat dijadikan pertimbangan baik bagi siswa, guru, sekolah, dan 
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orang tua dalam upaya mendukung peningkatan prestasi belajar Biologi. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah: 

a. Faktor Internal 

1) Faktor Fisiologis, secara umum kondisi fisiologis, seperti kesehatan 

yang prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam 

keadaan cacat jasmani dan sebagainya. Hal tersebut dapat 

mempengaruhi peserta didik dalam menerima materi pelajaran.  

2) Faktor Psikologis, setiap individu dalam hal ini peserta didik pada 

dasarnya memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda, tentunya 

hal ini turut mempengaruhi hasil belajarnya. Beberapa faktor 

psikologis meliputi intelegensi (IQ), perhatian, minat, bakat, motif, 

motivasi, kognitif dan daya nalar peserta didik.  

b. Faktor Eksternal 

1) Faktor Lingkungan, faktor lingkungan dapat mempengurhi hasil 

belajar. Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan 

lingkungan sosial. Lingkungan alam misalnya suhu, kelembaban dan 

lain-lain. Belajar pada tengah hari di ruangan yang kurang akan 

sirkulasi udara akan sangat berpengaruh dan akan sangat berbeda 

pada pembelajaran pada pagi hari yang kondisinya masih segar dan 

dengan ruangan yang cukup untuk bernafas lega. 

2) Faktor Instrumental, faktor-faktor instrumental adalah faktor yang 

keberadaan dan penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil 
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belajar yang diharapkan. Faktor-faktor instrumental ini berupa 

kurikulum, sarana prasarana dan guru (Rusman, 2012).  

Sedangkan menurut Abdul Kadir (2009). Mengatakan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah: 

a. Faktor Internal Siswa 

Faktor yang berasal dari dalam diri siswa terdiri meliputi dua 

aspek, yakni: 

1) Aspek Fisiologis 

Kondisi Umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang 

menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, 

dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti 

pelajaran. Kondisi organ tubuh yang lemah, apalagi jika disertai pusing 

kepala berat misalnya, dapat menurunkan kualitas ranah cipta (kognitif) 

sehingga materi yang dipelajarinya pun kurang atau tidak berbekas. 

Untuk mempertahankan tonus jasmani agar tetap bugar, siswa sangat 

dianjurkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Selain 

itu, siswa juga dianjurkan memilih pola istirahat dan olahraga ringan 

yang sedapat mungkin terjadwal secara tetap dan berkesinambungan.  

Kondisi organ-organ khusus siswa, seperti tingkat kesehatan indera 

pendengar dan indra penglihatan, juga sangat mempengaruhi 

kemampuan siswa dalam menyerap informasi dan pengeahuan, 

khususnya yang disajikan di kelas. Daya pendengaran dan penglihatan 

siswa yang rendah, umpamanya, akan menyulitkan sensory register 
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dalam menyerap item-item informasi yang bersifat echoic dan iconic 

(gema dan citra). 

2) Aspek psikologis 

Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat 

mempengaruhi kuantitas dan kuantitas perolehan belajar siswa. Namun, 

diantara faktor-faktor rohaniah siswa yang pada umumnya dipandang 

lebih esensial itu adalah sebagai berikut: 1) tingkat 

kecerdasan/intelegensi siswa, 2) sikap siswa, 3) bakat siswa, 4) minat 

siswa dan 5) motivasi siswa. 

b. Faktor Eksternal Siswa 

Seperti faktor internal siswa, faktor eksternal siswa juga terdiri 

atas dua macam yakni: faktor lingkungan nonsosial dan lingkungan 

sosial. 

1) Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial di sekolah seperti guru, staf administrasi, dan 

teman-teman sekelas dapat emepengaruhi semangat belajar seorang 

siswa. Para guru yang selalu menunjukan sikap dan perilaku yang 

simpatik dan memeperlihatkan suri teladan yang baik dan rajin 

khususnya dalam hal belajar, misalnya rajin membaca dan berdiskusi, 

dapat menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar siswa. 

2) Lingkungan Nonsosial 

Faktor-faktor yang termasuk lingkungan nonsosial ialah gedung 

sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga dan letaknya, alat-
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alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa. 

Faktor-faktor ini dipandang dapat turut menentukan tingkat keberhasilan 

belajar siswa. 

3) Faktor Pendekatan Belajar 

Pendekatan belajar, seperti yang telah diuraikan secara panjang  

lebar sebelumnya, dapat dipahami sebagai segala cara atau strategi yang 

digunakan siswa dalam menunjang keefektifan dan efisiensi proses 

mempelajari materi tertentu. Strategi dalam hal ini berarti seperangkat 

langkah oprasional yang direkayasa sedemikian rupa untuk memecahkan 

masalah atau mencapai tujuan belajar tertentu. 

Menurut Slameto (2013), faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar terdiri dari dua faktor yaitu:  

a. Faktor-faktor Internal 

Faktor internal yang mempengaruhi prestasi belajar meliputi:  

1) Faktor jasmaniah terdiri dari kesehatan dan cacat tubuh. 

2) Faktor psikologis terdiri dari intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan, dan kesiapan.  

3) Faktor kelelahan  

b. Faktor-faktor Eksternal  

Faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar meliputi:  

1) Faktor keluarga terdiri atas cara orang tua mendidik, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan  
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2) Faktor lingkungan sekolah terdiri atas metode mengajar, kurikulum, 

relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin belajar, 

alat pelajaran, waktu sekolah, keadaan gedung, metode belajar, dan 

tugas rumah.  

3) Faktor masyarakat terdiri atas kegiatan siswa dalam masyarakat, 

media massa, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. 

 

3. Pengukuran Prestasi Belajar Biologi 

Pengukuran (measurement) merupakan cabang ilmu statistika 

terapan yang bertujuan untuk membangun dasar-dasar pengembangan tes 

yang lebih baik sehingga dapat menghasilkan tes yang berfungsi secara 

optimal, valid dan reliabel. Dasar-dasar pengembangan tes tersebut 

dibangun di atas model-model matematika yang secara berkesinambungan 

dan terus diuji kelayakannya melalui ilmu psikometri (Kusaeri dan 

Suprananto, 2012). 

Reynolds mendefinisikan pengukuran sebagai sekumpulan aturan 

untuk menetapkan suatu bilangan yang mewakili objek, sifat atau 

karakteristik, atribut atau tingkah laku (Reynolds, 2010). 
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2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

2.2.1 Penelitian yang dilakukan oleh Agrinanda Hanum Oktavina Damayanti 

(2017) dengan judul “Pengaruh Minat Belajar, Kebiasaan Belajar, Disiplin 

Belajar, Lingkungan Belajar, dan Perhatian Orang Tua terhadap Prestasi 

Belajar Akuntansi Siswa Kelas X Kompetensi Keahlian Akuntansi SMK 

Yapemda 1 Sleman Tahun Ajaran 2016/2017”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Minat 

Belajar, Kebiasaan Belajar, Lingkungan Belajar, dan Perhatian Orang Tua 

terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas X Kompetensi Keahlian 

Akuntansi SMK Yapemda 1 Sleman Tahun Ajaran 2016/2017. Kontribusi 

yang diberikan minat belajar terhadap prestasi belajar sebesar 33,1% dan 

kontribusi yang diberikan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar 

sebesar 31,4%. 

2.2.2 Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Farruq (2017) dengan judul 

“Hubungan antara Lingkungan Keluarga dan Minat Belajar dengan 

Prestasi Belajar Kompetensi Dasar Mengetik Manual Kelas X Kompetensi 

Keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Negeri 1 Tempel”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan 

antara lingkungan keluarga dan minat belajar secara bersama-sama dengan 

prestasi belajar yang ditunjukkan dengan koefisien korelasi ganda (R) 

sebesar 0,886 dan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,785. Hal ini berarti 

78,5% prestasi belajar dapat dijelaskan oleh lingkungan keluarga dan 

minat belajar. 
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2.2.3 Penelitian yang dilakukan oleh Dina Fitriani (2016) dengan judul 

“Hubungan antara Motivasi Belajar dan Lingkungan Belajar dengan 

Prestasi  Belajar Mata Diklat Melakukan Prosedur Administrasi Siswa 

Kelas X Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran di SMK 

Muhammadiyah 1 Tempel Sleman Yogyakarta Tahun Ajaran 2015/2016”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan 

signifikan antara motivasi belajar dan lingkungan belajar secara bersama-

sama dengan prestasi belajar yang ditunjukkan dengan koefisien korelasi 

ganda (R) sebesar 0,654 dan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,428. Hal 

ini berarti 42,80% prestasi belajar dapat dijelaskan oleh motivasi belajar 

dan lingkungan belajar. 

2.3 Kerangka Berpikir 

2.3.1 Hubungan antara Lingkungan Belajar dengan Prestasi Belajar 

Biologi 

Pada dasarnya, pendidikan merupakan interaksi antara individu 

dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan sebagai tempat belajar disebut 

dengan lingkungan belajar, meliputi lingkungan sosial serta lingkungan 

non sosial. Lingkungan belajar tersebut dapat mempengaruhi prestasi 

belajar biologi siswa. Baik atau buruknya dampak yang diberikan 

lingkungan terhadap prestasi belajar siswa tergantung cara mengelola dan 

mengatur lingkungan untuk belajar. Lingkungan belajar yang kondusif dan 

nyaman bagi siswa diduga dapat meningkatkan dan memaksimalkan 

prestasi belajar siswa Untuk itu, lingkungan belajar yang kondusif harus 
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diperhatikan dan diciptakan baik oleh siswa itu sendiri, pihak keluarga, 

sekolah maupun masyarakat. 

2.3.2 Hubungan antara Minat Belajar dengan Prestasi Belajar Biologi 

Minat merupakan faktor pendukung dalam mencapai hasil belajar 

yang baik. Siswa yang mempunyai minat yang besar terhadap pelajaran di 

sekolah secara otomatis mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar. 

Sebaliknya, siswa yang tidak mempunyai minat belajar, atau setidaknya 

memiliki minat belajar yang rendah tidak akan mencapai hasil belajar 

secara maksimal. Hal ini terjadi karena siswa tidak merasa tertarik 

terhadap pelajaran sehingga dapat menghambat pencapaian hasil belajar 

secara maksimal. 

2.3.3 Hubungan antara Lingkungan Belajar dan Minat Belajar secara 

bersama-sama dengan Prestasi Belajar Biologi 

Lingkungan belajar dan minat belajar secara bersama-sama diduga 

dapat memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar, khususnya prestasi 

belajar Biologi. Lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman akan 

memberikan dampak yang baik terhadap prestasi belajardan minat belajar 

yang tinggi juga dapat mendorong siswa untuk belajar dan mencapai 

prestasi belajar secara maksimal. 
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Berdasarkan penjabaran tersebut, kerangka pikir penelitian ini 

dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 kerangka pikir penelitian 

 

 

2.4 Hipotesis 

1. Hubungan antara lingkungan belajar dengan prestasi belajar Biologi 

siswa kelas X SMK Negeri 5 Kendari tahun ajaran 2019/2020. 

H1: ρ ≠ α = Terdapat hubungan signifikan antara lingkungan belajar 

terhadap prestasi belajar biologi siswa. 

H0: ρ = α = Tidak terdapat hubungan signifikan antara lingkungan 

belajar terhadap prestasi belajar biologi siswa. 

Prestasi belajar (Y) 

dilihat dari nilai 

ujian akhir semester 

gasal mata pelajaran 

Biologi 

Lingkungan belajar (X1) 

dengan indikator:  

 Lingkungan sosial  

 Lingkungan non sosial 

Minat belajar (X2) dengan 

indikator:  

 Rasa suka dan 

ketertarikan 

 Adanya kesadaran 

belajar tanpa disuruh  

 Adanya kemauan dan 

hasrat untuk belajar 
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2. Hubungan antara minat belajar dengan prestasi belajar Biologi siswa 

kelas X SMK Negeri 5 Kendari tahun ajaran 2019/2020. 

H1: ρ ≠ α = Terdapat hubungan signifikan antara minat belajar siswa 

terhadap prestasi belajar biologi siswa. 

H0: ρ = α = Tidak terdapat hubungan signifikan antara minat belajar 

siswa terhadap prestasi belajar biologi siswa. 

3. Hubungan antara lingkungan belajar dengan minat belajar siswa kelas X 

SMK Negeri 5 Kendari tahun ajaran 2019/2020. 

H1: ρ ≠ α = Terdapat hubungan signifikan antara lingkungan belajar 

terhadap minat belajar biologi siswa. 

H0: ρ = α = Tidak terdapat hubungan signifikan antara lingkungan 

belajar terhadap minat belajar biologi siswa. 

4. Hubungan antara lingkungan belajar dan minat belajar secara bersama 

sama dengan prestasi belajar Biologi siswa kelas X SMK Negeri 5 

Kendari tahun ajaran 2019/2020. 

H1: ρ ≠ α = Terdapat hubungan signifikan secara bersama-sama 

lingkungan belajar dan minat belajar terhadap prestasi 

belajar biologi siswa. 

H0: ρ = α    = Tidak terdapat hubungan signifikan secara bersama-sama 

lingkungan belajar dan minat belajar terhadap prestasi 

belajar biologi siswa. 

 


