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PENGARUH KEAKTIFAN BELAJAR DAN LINGKUNGAN BELAJAR 

TERHADAP MOTIVASI BELAJAR MATA KULIAH AKUNTANSI 

KEUANGAN SYARIAH PADA MAHASISWA PENDIDIKAN 

AKUNTANSI FKIP UMS TAHUN ANGKATAN 2016 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh keaktifan belajar dan 

lingkungan belajar terhadap motivasi belajar mahasiswa mata kuliah Akuntansi 

Keuangan Syariah pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 

2016. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis 

data bersifat kuantitatif atau statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS tahun angkatan 2016 yang sudah 

menempuh mata kuliah Akutansi Keuangan Syariah sejumlah 280 mahasiswa. 

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25% dari populasi 

yaitu 280 x 25% dan hasilnya adalah 70 orang mahasiswa. Teknik pengambilan  

adalah Random Sampling karena dalam teknik pengambilan anggota sampel dari 

populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi. Alat analisis Analisis regresi linear berganda, Uji t (Uji Parsial), Uji F 

(Uji Secara Serempak) dan Uji Koefisien determinasi (R2) serta Sumbangan 

Relati (SR) dan Sumbangan Efektif (SE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ada pengaruh keaktifan belajar dan lingkungan belajar terhadap motivasi belajar 

mata kuliah akuntansi Keuangan Syariah mahasiswa Mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi FKIP UMS angkatan 2016. 

 

Kata kunci : Keaktifan Belajar, Lingkungan Belajar dan Motivasi Belajar 

Abstract 

The purpose of this study was to determine the effect of learning activeness and 

the learning environment on student motivation in the Islamic Financial 

Accounting course at the 2016 FKIP UMS Accounting Education students. The 

research method uses quantitative research. Quantitative research is research that 

is used to examine a specific population or sample, data collection using research 

instruments, data analysis is quantitative or statistical. The population in this study 

were 280 students of Accounting Education FKIP UMS class of 2016 who had 

taken tax and tax law courses. The number of samples used in this study was 25% 

of the population, namely 280 x 25% and the result was 70 students. The 

technique of taking is random sampling because the technique of taking members 

of the sample from the population is done randomly without paying attention to 

the strata in the population. Analysis tools Multiple linear regression analysis, t 

test (partial test), F test (simultaneous test) and determination coefficient test (R2) 

and Relative Contribution (SR) and Effective Contribution (SE). The results 

showed that there was an effect of learning activeness and the learning 
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environment on learning motivation for Islamic finance accounting students in the 

2016 batch of 2016 FKIP students. 

 

Keywords: Learning Activeness, Learning Environment and Learning Motivation 

 

1. PENDAHULUAN 

Belajar merupakan hak setiap orang akan tetapi belajar di perguruan tinggi adalah 

suatu pilihan karena hanya orang yang memenuhi syarat saja yang berhak belajar 

di lembaga pendidikan tersebut. Belajar di perguruan tinggi merupakan suatu 

pilihan di antara berbagai alternatif pendidikan untuk mencapai tujuan individual. 

Kesadaran mengenai hal ini akan sangat menentukan pandangan sesorang tentang 

belajar di perguruan tinggi, dan pada akhirnya akan menentukan bagaimana sikap 

seseorang saat belajar di perguruan tinggi. 

Mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi dituntut tidak hanya 

mempunyai keterampilan teknis tetapi juga mempunyai daya dan kerangka pikir 

serta sikap mental dan kepribadian tertentu sehingga mereka mempunyai 

wawasan yang luas. Mahasiswa dituntut untuk memiliki motivasi untuk belajar 

secara mandiri selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Motivasi 

tersebut menjadi sangat penting berkaitan dengan sistem belajar di perguruan 

tinggi yang mana mahasiswa diharapkan lebih bersikap aktif dalam 

pengembangan materi kuliah yang diberikan dosen. 

Mahasiswa dalam mengikuti proses pendidikan diharapkan mempunyai 

motivasi dalam dirinya masing-masing untuk dapat mengikuti proses 

pembelajaran secara aktif. Motivasi belajar merupakan suatu dorongan untuk 

belajar. Ini berarti anak tidak hanya sudi belajar tetapi juga menghargai dan 

menikmati aktivitas belajar seperti mereka menghargai dan menikmati hasil 

belajarnya. Hal ini dapat terjadi didalam maupun diluar sekolah. Setiap 

mahasiswa memiliki motivasi belajar dari sejak lahir, tetapi semakin memasuki 

usia sekolah dan semakin bertambahnya usia motivasi untuk belajar mahasiswa 

semakin berkurang, ini dapat terjadi karena adanya gangguan-gangguan eksistensi 

kehidupan sehari-hari sebab motivasi belajar sangat rapuh dalam mengahadapi 

gangguan. 
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Motivasi belajar dari mahasiswa yang mengambil mata kuliah Akuntansi 

Keuangan Syariah (AKS) Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 

2016 menurut hasil observasi dapat dikategorikan tergolong rendah. Hal ini 

dibuktikan dengan masih banyaknya mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas 

mata kuliah AKS yang diberikan oleh dosen, masih banyak mahasiswa yang 

absen mengikuti perkuliahan, kurang antusias dalam menerima penjelasan dari 

dosen, bahkan masih ada juga mahasiswa yang mengerjakan tugas di dalam kelas 

saat pembelajaran sedang berlangsung.  

Berbagai metode pembelajaran pun telah dilakukan oleh dosen, namun 

hasilnya tetap sama, tidak ada perubahan. Masih banyaknya mahasiswa yang 

merasa malas untuk mengikuti kegiatan perkuliahan tersebut, bahkan ketika diberi 

tugas pun masih banyak mahasiswa yang hanya menyalin jawaban teman saja 

tanpa berusaha untuk menyelesaikan sendiri, ada juga mahasiswa yang sama 

sekali tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen dan masih banyaknya 

mahasiswa yang hanya menunggu pembelajaran dari dosen dibanding mencari 

sendiri pengetahuan dan ketrampilan yang mereka butuhkan. 

Menurut Dimyati dan Mujiono (2012: 97) faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar di antaranya adalah “Cita-cita atau aspirasi 

mahasiswa, kondisi mahasiswa (fisik dan psikis misalnya minat, keaktifan belajar, 

kemandirian, dan lain-lain), kemampuan mahasiswa, lingkungan belajar, suasana 

dan kondisi belajar, serta upaya belajar mahasiswa itu sendiri”. 

Mengacu pada pendapat Dimyati di atas, keaktifan belajar merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Salim (2001: 32) 

“Keaktifan belajar bagi seorang siswa/mahasiswa menyangkut kemampun 

berinisitif, progresif, ulet, bertindak bebas tetapi bertanggung jawab serta 

mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri dari hal-hal yang 

menghambat proses belajarnya”. Adanya sikap keaktifan belajar maka siswa akan 

selalu berusaha meningkatkan ilmunya, menyelesaikan masalah-masalah belajar 

yang dihadapi dan senantiasa mau mengerjakan tugas-tugas yang diembannya 

dengan kesadaran sendiri tanpa harus diperintah serta tidak selalu tergantung 
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orang lain. 

Kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi merupakan kegiatan interaksi, 

sehingga menuntut peran aktif mahasiswa. Aktif yang dimaksud adalah 

mahasiswa aktif bertanya, mempertanyakan, mengemukakan gagasan dan terlibat 

aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini karena belajar memang merupakan 

suatu proses aktif dari mahasiswa dalam membangun pengetahuannya. 

Realita di lapangan menunjukkan bahwa keaktifan belajar mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi FKIP UMS dalam hal ini terlihat rendah. Interaksi aktif 

baik antara mahasiswa dengan mahasiswa maupun antara mahasiswa dengan 

dosen juga kurang. Mahasiswa lebih banyak melakukan aktivitas mencatat dan 

mendengarkan. Aktivitas lain seperti bertanya ataupun berpendapat dan bertukar 

pikiran masih sangat kurang. 

Faktor lain yang mempengaruhi motivasi belajar adalah faktor lingkungan. 

Seorang mahasiswa dapat belajar secara efisien jika memiliki keaktifan dalam 

belajar dan didukung oleh sarana dan prasarana. Apabila ditinjau dari segi 

kekuatan dan kemantapannya, maka keaktifan yang timbul dari dalam diri seorang 

mahasiswa akan lebih stabil dan mantap (internal) dibandingkan dengan keaktifan 

yang tumbuh karena pengaruh lingkungan (eksternal). Hal ini dikarenakan dengan 

berubahnya lingkungan yang mempengaruhi keaktifan mahasiswa dalam proses 

pembelajaran, sehingga keaktifan belajar seseorang itu juga akan mengalami 

perubahan. Apabila lingkungan yang mempengaruhi mahasiswa tersebut lenyap, 

maka dapat berakibat hilangnya keaktifan belajar mahasiswa yang bersangkutan. 

Lingkungan belajar merupakan kondisi yang mempengaruhi mahasiswa 

dalam pembelajaran. Jenis lingkungan belajar dibagi menjadi tiga yaitu: 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah (kampus), dan lingkungan sosial.  

Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama kali anak mendapat pendidikan, 

lingkungan keluarga sebagai pembentuk kepribadian anak dan sebagai pendidikan 

dasar yang diterima anak dalam mengembangkan potensi anak. Lingkungan 

keluarga merupakan pendidikan informal. Lingkungan keluarga merupakan pusat 

pendidikan yang utama dan pertama, tetapi juga dapat menjadi faktor Motivasi 
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Belajar. Suasana rumah yang selalu tegang, selalu cekcok di antara anggota 

keluarga akan mewarnai suasana keluarga yang melahirkan anak yang tidak sehat 

mentalnya. 

Selanjutnya lingkungan kampus merupakan lingkungan pendidikan formal 

yang dapat diikuti peserta didik setelah mencapai umur untuk mengikuti proses 

belajar mengajar di perguruan tinggi. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan di 

kampus sudah terencana, sengaja, terarah, sistematis serta dididik oleh tenaga 

pendidik profesional. Lingkungan kampus yang terkondisi dengan baik akan 

mendukung mahasiswa dalam upaya pencapaian tujuan belajar. Mendukung 

motivasi belajar mahasiswa dalam meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilannya. 

Lingkungan sosial merupakan pendidikan non formal. Lembaga 

pendidikan masyarakat akan mengisi dan melengkapi dalam membantu membina 

pribadi anak secara utuh dan terpadu. Dalam lingkungan ini akan dikembangkan 

bermacam-macam aktivitas yang bersifat pendidikan oleh bermacam-macam 

instansi. Lingkungan masyarakat sebagai pelengkap, pengganti dan tambahan. 

Manusia merupakan makluk sosial dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Di 

dalam masyarakat terdapat norma-norma yang harus dipatuhi oleh anggota 

masyarakat. Norma-norma tersebut berpengaruh dalam pembentukan kepribadian 

warganya dalam  bertindak dan bersikap. Untuk itulah lingkungan masyarakat 

mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan belajar anak. 

2. METODE 

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif atau statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi FKIP UMS tahun angkatan 2016 yang sudah menempuh 

mata kuliah hukum pajak dan perpajakan sejumlah 280 mahasiswa. Jumlah 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25% dari populasi yaitu 280 x 

25% dan hasilnya adalah 70 orang mahasiswa. Teknik pengambilan  adalah 
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Random Sampling karena dalam teknik pengambilan anggota sampel dari 

populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi. Alat analisis Analisis regresi linear berganda, Uji t (Uji Parsial), Uji F 

(Uji Secara Serempak) dan Uji Koefisien determinasi (R2) serta Sumbangan 

Relati (SR) dan Sumbangan Efektif (SE). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil  

Penelitian akan membahas tentang pengaruh keaktifan belajar, lingkungan 

belajar terhadap motivasi belajar di SMA 2 Surakarta.  Penelitian ini untuk 

membuktikan permasalahan tersebut dengan menggunakan beberapa alat 

analisis data terutama analisis regresi linier berganda.  Analisis regresi linier 

berganda adalah analisis untuk mengetahui pengaruh dari keaktifan belajar dan 

lingkungan belajar terhadap motivasi belajar Mahasiswa FKIP Akuntansi 

Universitas Muhammadiyah Surakartamenggunakan program SPSS versi 

21.00. Hasil pengolahan data menggunakan program SPSS versi 21.00 dapat 

disajikan dalam rangkuman sebagai berikut: 

3.1.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengetahui pengaruh 

dari Keaktifan Belajar dan Lingkungan Belajar  terhadap Motivasi Belajar. 

Selain untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Hasil analisis data menggunakan program SPSS versi 21.00 dapat 

diperoleh: 

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Model B t Sig. 

 (Constant) 5,561   

Keaktifan Belajar 0,330 3,648 0,001 

Lingkungan Belajar 0,615 6,079 0,000 

Sumber : Hasil pengelolaan data SPSS versi 21.00 

Dalam analisis regresi linier berganda ini, rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 
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Y = a + b1X1 + b2X2 + e      ……………………….(1) 

Keterangan: 

Y  =  Motivasi Belajar 

X1  =  Keaktifan Belajar  

X2  =  Lingkungan Belajar  

b  = Koefisien Regresi 

e  = Variabel Gangguan  

Dari hasil tersebut, maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut:  

Y = 5,561 + 0,330X1  + 0,615X2        …………………….(2)    

Dari persamaan regresi linier berganda diatas memberikan keterangan sebagai 

berikut:  

a = 5,561,  Dari hasil tersebut menunjukkan keaktifan belajar dan lingkungan 

belajar mempunyai pengaruh terhadap motivasi belajar. 

b1 = 0,330,  Dari hasil tersebut menunjukkan pengaruh yaitu apabila keaktifan 

belajar semakin aktif maka mengakibatkan motivasi belajar 

meningkat. 

b2 = 0,615,  Dari hasil tersebut menunjukkan pengaruh positif yaitu apabila 

lingkungan belajar semakin kondusif maka mengakibatkan 

motivasi belajar meningkat. 

3.1.2 Uji t 

Penelitian ini menggunakan uji t dengan tujuan untuk menguji keberartian 

variabel independen (Keaktifan belajar dan Lingkungan belajar) secara 

individu terhadap variabel dependen (Motivasi belajar) adalah: 

Pengaruh Keaktifan belajar (X1) terhadap Motivasi belajar (Y) menunjukkan 

bahwa hasil dari thitung = 3,648  > ttabel = 1,996, maka Ho ditolak sehingga ada 

pengaruh yang signifikan keaktifan belajar terhadap motivasi belajar. dari hasil 

ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 yang menyatakan “Ada pengaruh Keaktifan 

Belajar dalam Motivasi Belajar mahasiswa di FKIP UMS angkatan 2016” terbukti 

kebenarannya. 

Pengaruh Lingkungan belajar (X2) terhadap Motivasi belajar (Y) menunjukkan 

bahwa hasil dari thitung = 6,079 > ttabel = 1,996, maka Ho ditolak sehingga ada 
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pengaruh yang signifikan lingkungan belajar  terhadap motivasi belajar. Dari 

hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 yang menyatakan “Ada pengaruh 

lingkungan belajar motivasi belajar mahasiswa di FKIP UMS angkatan 2016” 

terbukti kebenarannya. 

3.1.3 Uji F 

Penelitian ini juga untuk membuktikan hipotesis dengan menggunakan uji F 

dengan tujuan untuk mengetahui apakah Keaktifan belajar dan Lingkungan 

belajar secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang berarti (signifikan) 

terhadap Motivasi belajar. Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa 

perhitungan hasil Fhitung = 197,873 > Ftabel = 3,134, maka Ho ditolak sehingga 

secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan Keaktifan Belajar (X1) dan 

Lingkungan Belajar (X2)  terhadap Motivasi Belajar. Dari hasil ini 

menunjukkan bahwa hipotesis 3 yang menyatakan “Ada pengaruh keaktifan 

belajar dan lingkungan belajar dalam motivasi belajar mahasiswa di FKIP UMS 

angkatan 2016” terbukti kebenarannya. 

3.1.4 Uji Koefiesien Determinasi (R
2
) 

Dari hasil perhitungan komputer program SPSS versi 21.00  diperoleh Dari 

hasil perhitungan komputer program SPSS versi 21.00  diperoleh R
2
= 0,855, 

ini dapat diartikan bahwa 85,5% perubahan/variasi Y (Motivasi Belajar) 

dikarenakan oleh adanya perubahan/variasi variabel X (Keaktifan Belajar dan 

Lingkungan Belajar) sedangkan 14,5% sisanya  dikarenakan oleh adanya 

perubahan variabel lain yang tidak masuk dalam model lain dan sebagainya. . 

Sumbangan Relatif hasil perhitungan SR Keaktifan Belajar (X1) sebear 36,7% 

dan Lingkungan Belajar (X2) sebesar 63,3%. Sedangkan Sumbangan Efektif 

(SE) untuk Keaktifan Belajar (X1) sebesar 31,4% dan Lingkungan Belajar (X2) 

sebesar 54,1% dan jumlah Sumbangan efektif (SE) Keaktifan Belajar dan 

Lingkungan Belajar  sebesar 85,5% 

3.2 Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis diatas menunjukkan terdapat “Ada pengaruh Keaktifan 

Belajar dalam Motivasi Belajar mahasiswa di FKIP UMS angkatan 2016”. Hasil 
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ini dibutikan dengan perhitungan thitung = 3,648  > ttabel = 1,996, maka Ho 

ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan keaktifan belajar terhadap 

motivasi belajar. dari hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 yang 

menyatakan “Ada pengaruh Keaktifan Belajar dalam Motivasi Belajar mahasiswa 

di FKIP UMS angkatan 2016” terbukti kebenarannya. Dari hasil ini menunjukkan 

adanya kesamaan penelitan yang dilakukan oleh Nasaruddin dan Rezki Amaliyah 

AR (2017) yang menyatakan  ada pengaruh yang positif antara Keaktifan Belajar 

dengan Motivasi Belajar.   

Menurut Hamalik (2011:179), aktivitas belajar merupakan berbagai 

aktivitas yang diberikan pada pembelajaran dalam situasi belajar mengajar dengan 

tujuan memungkinkan siswa memperoleh muatan yang ditentukan, sehingga 

tujuan yang ditetapkan akan tercapai. Keaktifan belajar siswa adalah kegiatan atau 

perilaku yang terjadi selama proses pembelajaran.  

Keaktifan belajar bagi seorang siswa/mahasiswa menyangkut kemampun 

berinisitif, progresif, ulet, bertindak bebas tetapi bertanggung jawab serta 

mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri dari hal-hal yang 

menghambat proses belajarnya”. Adanya sikap keaktifan belajar maka siswa akan 

selalu berusaha meningkatkan ilmunya, menyelesaikan masalah-masalah belajar 

yang dihadapi dan senantiasa mau mengerjakan tugas-tugas yang diembannya 

dengan kesadaran sendiri tanpa harus diperintah serta tidak selalu tergantung 

orang lain. 

Kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi merupakan kegiatan interaksi, 

sehingga menuntut peran aktif mahasiswa. Aktif yang dimaksud adalah 

mahasiswa aktif bertanya, mempertanyakan, mengemukakan gagasan dan terlibat 

aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini karena belajar memang merupakan 

suatu proses aktif dari mahasiswa dalam membangun pengetahuannya. 

Berdasarkan hasil analisis diatas menunjukkan terdapat “Ada pengaruh 

Lingkungan Belajar Motivasi Belajar mahasiswa di FKIP UMS angkatan 2016”. 

Hasil perhitungan thitung = 6,079 > ttabel = 1,996, maka Ho ditolak sehingga ada 

pengaruh yang signifikan lingkungan belajar  terhadap motivasi belajar. Dari 

hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 yang menyatakan “Ada pengaruh 
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lingkungan belajar motivasi belajar mahasiswa di FKIP UMS angkatan 2016” 

terbukti kebenarannya.  Dari hasil ini menunjukkan adanya kesamaan penelitan 

yang dilakukan oleh Herlinda Destia Ratnasari (2014) dan I Wayan Kayun 

Suwastika (2017)  yang menyatakan  ada pengaruh yang positif antara lingkungan 

belajar dengan motivasi belajar.  

Lingkungan belajar menurut Hasbullah (2001: 42) adalah Lingkungan 

sekitar yang dengan sengaja digunakan sebagai alat dalam proses pendidikan 

(pakaian, keadaan rumah, alat permainan, buku-buku, alat peraga dan lain-

lain). Menurut Mariyana dkk (2010: 12), Lingkungan Belajar yaitu tempat atau 

suasana (keadaan) yang mempengaruhi proses perubahan tingkah laku. 

Lingkungan belajar yang biasa disebut dengan lingkungan pendidikan yang 

sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran maka dari itu haruslah 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 

Seorang mahasiswa dapat belajar secara efisien jika memiliki keaktifan 

dalam belajar dan didukung oleh sarana dan prasarana. Apabila ditinjau dari segi 

kekuatan dan kemantapannya, maka keaktifan yang timbul dari dalam diri 

seorang mahasiswa akan lebih stabil dan mantap (internal) dibandingkan dengan 

keaktifan yang tumbuh karena pengaruh lingkungan (eksternal). Hal ini 

dikarenakan dengan berubahnya lingkungan yang mempengaruhi keaktifan 

mahasiswa dalam proses pembelajaran, sehingga keaktifan belajar seseorang itu 

juga akan mengalami perubahan. Apabila lingkungan yang mempengaruhi 

mahasiswa tersebut lenyap, maka dapat berakibat hilangnya keaktifan belajar 

mahasiswa yang bersangkutan. 

Lingkungan belajar merupakan kondisi yang mempengaruhi mahasiswa 

dalam pembelajaran. Jenis lingkungan belajar dibagi menjadi tiga yaitu: 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah (kampus), dan lingkungan sosial.  

Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama kali anak mendapat pendidikan, 

lingkungan keluarga sebagai pembentuk kepribadian anak dan sebagai pendidikan 

dasar yang diterima anak dalam mengembangkan potensi anak. Lingkungan 

keluarga merupakan pendidikan informal. Lingkungan keluarga merupakan pusat 

pendidikan yang utama dan pertama, tetapi juga dapat menjadi faktor kesulitan 
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belajar. Suasana rumah yang selalu tegang, selalu cekcok di antara anggota 

keluarga akan mewarnai suasana keluarga yang melahirkan anak yang tidak sehat 

mentalnya. 

Hasil analisis uji F menunjukkan bahwa terdapat “Ada pengaruh 

Keaktifan Belajar dan Lingkungan Belajar dalam Motivasi Belajar mahasiswa di 

FKIP UMS angkatan 2016” terbukti kebenarannya.   Dari hasil ini menunjukkan 

adanya kesamaan penelitan yang dilakukan oleh Nasaruddin dan Rezki Amaliyah 

AR (2017), Herlinda Destia Ratnasari (2014) dan I Wayan Kayun Suwastika 

(2017)  yang menyatakan  ada pengaruh yang positif antara Keaktifan Belajar dan 

Lingkungan Belajar dengan motivasi belajar. Hasil perhitungan uji F 

menunjukkan bahwa Fhitung = 197,873 > Ftabel = 3,134, maka Ho ditolak 

sehingga secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan Keaktifan Belajar 

(X1) dan Lingkungan Belajar (X2)  terhadap Motivasi Belajar. Dari hasil ini 

menunjukkan bahwa hipotesis 3 yang menyatakan “Ada pengaruh keaktifan 

belajar dan lingkungan belajar dalam motivasi belajar mahasiswa di FKIP UMS 

angkatan 2016” terbukti kebenarannya. 

Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada 

proses belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-tugas, 

dapat menjawab pertanyaan guru dan bisa bekerjasama dengan siswa lain, serta 

tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Lingkungan belajar merupakan 

pendidikan non formal. Lembaga pendidikan masyarakat akan mengisi dan 

melengkapi dalam membantu membina pribadi anak secara utuh dan terpadu. 

Dalam lingkungan ini akan dikembangkan bermacam-macam aktivitas yang 

bersifat pendidikan oleh bermacam-macam instansi. Lingkungan masyarakat 

sebagai pelengkap, pengganti dan tambahan. Manusia merupakan makluk sosial 

dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat norma-

norma yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat. Norma-norma tersebut 

berpengaruh dalam pembentukan kepribadian warganya dalam  bertindak dan 

bersikap. Untuk itulah lingkungan masyarakat mempunyai pengaruh terhadap 

keberhasilan belajar anak.  
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Lingkungan kampus merupakan lingkungan pendidikan formal yang 

dapat diikuti peserta didik setelah mencapai umur untuk mengikuti proses belajar 

mengajar di perguruan tinggi. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan di kampus 

sudah terencana, sengaja, terarah, sistematis serta dididik oleh tenaga pendidik 

profesional. Lingkungan kampus yang terkondisi dengan baik akan mendukung 

mahasiswa dalam upaya pencapaian tujuan belajar. Mendukung motivasi belajar 

mahasiswa dalam 

4. PENUTUP 

Hasil analisis uji t diperoleh bahwa variabel keaktifan belajar berpengaruh 

yang signifikan terhadap terhadap motivasi belajar secara individu. Ini 

membuktikan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan “Ada pengaruh 

Keaktifan Belajar terhadap Motivasi Belajar pada mata kuliah Akuntansi 

Keuangan Syariah angkatan 2016”. 

Hasil analisis uji t diperoleh bahwa variabel lingkungan belajar berpengaruh 

yang signifikan terhadap terhadap motivasi belajar secara individu.. Ini 

membuktikan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan “Ada pengaruh 

Lingkungan Belajar  terhadap Motivasi Belajar pada mata kuliah Akuntansi 

Keuangan Syariah angkatan 2016”. 

Hasil analisis uji F diperoleh bahwa variabel keaktifan belajar dan lingkungan 

belajar berpengaruh yang signifikan terhadap terhadap motivasi belajar secara 

simultan. Dari hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis  ketiga yang menyatakan 

“Ada pengaruh Keaktifan Belajar dan Lingkungan Belajar terhadap Motivasi 

Belajar mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah mahasiswa Mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2016. 
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