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ABSTRAK 

 

Yunita, Almira Eka. 2018. Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Minat Belajar Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Kelas IV MI Khanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Dr. Mambaul Ngadhimah M.Ag.  

 

Kata Kunci: Lingkungan Sekolah, Minat Belajar, Hasil belajar. 

 

Hasil belajar adalah prestasi belajar yang dicapai siswa dalam proses kegiatan belajar 

mengajar dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku seseorang. Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa diantaranya lingkungan sekolah dan 

minat belajar siswa. Masalah yang ada dalam penelitian ini adalah masih banyaknya siswa yang 

kurang memahami materi pelajaran, melanggar tata tertib sekolah dan adanya rasa malas untuk 

belajar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil 

belajar kelas IV MI Khanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo. (2) pengaruh minat belajar 

terhadap hasil belajar kelas IV MI Khanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo. (3) pengaruh 

lingkungan sekolah dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas IV MI Khanzul Huda 

Gundik Slahung Ponorogo. 

 Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis 

penelitiannya adalah expose facto. Dalam penelitian ini peneliti mengambil populasi dan sampel 

23 responden dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan melalui 

angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan regresi linier sederhana dan analisis 

regresi linier berganda. 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa: (1) Ada 

pengaruh yang signifikan antara lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa MI Khanzul 

Huda dengan kategori sedang sebanyak 14 responden (75,61%), dan dengan koefisien 

determinasi (R
2
) sebanyak 89%, (2) Ada pengaruh yang signifikan antara minat belajar terhadap 

hasil belajar siswa MI Khanzul Huda dengan kategori sedang sebanyak 18 responden (58,22%), 

dan dengan koefisien determinasi (R
2
) sebanyak 29%, (3) Ada pengaruh yang signifikan antara 

lingkungan sekolah dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa MI Khanzul Huda. Hal ini, 

diketahui Fhitung sebesar 3,687 dan diketahui nilai Ftabel dengan taraf kesalahan sebesar 5% yaitu 

3,42. Jadi, Fhitung > Ftabel artinya lingkungan sekolah dan minat belajar berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa. Kemudian diperoleh koefisien determinasi (R
2
) sebanyak 14,4%. Dengan 

demikian hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (Ho) ditolak. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “proses 

pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dan usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, 

perbuatan mendidik”.
1
 Sementara dalam bahasa Inggris, education (Pendidikan) 

berasal dari kata educate (mendidik) artinya memberi peningkatan (to eicit, to give 

rise to), dan pengembang (to evolove, to develop). Dalam pengertian yang sempit, 

education atau pendidikan berarti perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh 

pengetahuan.
2
 Jadi pendidikan adalah proses mendidik dan memberitahu kepada 

seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan dan memperoleh 

pengetahuan.  

Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala 

lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang 

mempengaruhi individu.
3
 Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan 

                                                           
1
 Tim Penyusun kamus pusat bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: balai pustaka, 2007) edisi 

ketiga, 263. 
2
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 10. 

3
 Binti Maunah, Ilmu Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2009), 1. 



 

 

metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan 

cara tingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan.
4
 

Adapun dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dijelaskan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan Negara.
5
 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa Pendidikan 

harus direncanakan dengan matang-matang, pendidikan tidak sembarangan dalam 

proses penyelenggaraan, semua yang berada disekitar bisa jadi menjadi penunjang 

dalam proses pendidikan. Dalam dunia pendidikan terdapat tiga unsur pendidikan 

yang sangat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan bahkan mutu pendidikan 

pada satuan pendidikan khususnya, sehingga ketiga unsur ini saling berhubungan dan 

saling berkaitan dalam mendidik anak didiknya di wilayah dan lingkungan masing-

masing, ketiga unsur tersebut adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga 

yang merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak didiknya sangat 

mendominasi terhadap keberhasilan anak didiknya tersebut, karena pendidikan 

keluarga merupakan langkah atau dasar awal bagi anak didik untuk belajar 

memahami dan mengetahui apa-apa yang dilihatnya didalam lingkungannya, yang 

mana setelah menjalankan pendidikan keluarga tersebut, maka seorang anak yang 

normal barulah akan melanjutkan pendidikannya ada suatu lembaga-lembaga 
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pendidikan yang lebih dikenal dengan sebutan sekolah/madrasah, artinya bahwa 

sekolah/madrasah merupakan unsur kedua dalam dunia pendidikan yang berperan 

dalam mendidik anak didiknya tentang ilmu-ilmu pengetahuan, dan selanjutnya 

adalah masyarakat yang merupakan unsur pendidikan ketiga yang juga sangat 

berperan dalam mendidik anak didiknya dan akan mempengaruhi tingkah laku dan 

perbuatan anak didiknya dengan ilmu-ilmu yang telah dipelajari.
6
 

Berdasarkan penyelenggaraan pendidikan pada ketiga lingkungan itu, maka 

ketiganya sering dibedakan sebagai pendidikan informal, pendidikan formal, dan 

pendidikan nonformal. Pendidikan yang terjadi dalam lingkungan keluarga 

berlangsung alamiah dan wajar serta disebut pendidikan informal. Sebaliknya, 

pendidikan di sekolah adalah pendidikan yang secara sengaja dirancang dan 

dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ketat, seperti harus berjenjang dan 

berkesinambungan, sehingga disebut pendidikan formal.
7
 

Minat timbul dari hasil pengenalan dengan lingkungan, atau hasil berinteraksi 

dan belajar dengan lingkungannya. Bila minat terhadap sesuatu sudah dimiliki 

seseorang, maka ia akan menjadi potensi bagi orang yang bersangkutan untuk meraih 

sukses di bidang yang diminati tersebut. Sebab minat akan melahirkan energi yang 

luar biasa untuk berjuang mendapatkan apa yang di minati.
8
 

Dalam lingkungan sekolah ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa, dan salah satunya adalah ninat belajar. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat belajar digolongkan menjadi dua faktor diantaranya adalah 

faktor intern dan faktor ekstern. Minat belajar siswa antara yang satu dengan yang 
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lainnya berbeda maka sekolah merupakan wahana kedua mereka untuk memperoleh 

pendidikan setelah sebelumnya dengan keluarga. Dalam proses keberhasilan belajar 

disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Dengan 

demikian, dalam menanamkan pendidikan pada siswa maka diperlukan proses 

pembelajaran yang efektif, sehingga dapat menimbulkan atau menarik siswa dalam 

mengikuti pembelajaran, dengan begitu hasil belajar yang baikpun tercapai. 

Namun kenyataannya dalam mencapai hasil belajar seperti yang diharapkan 

banyak sekali kendala yang dihadapi oleh peserta didik dalam mengikuti proses 

belajar mengajar disekolah. Dari observasi awal, peneliti menemukan masalah di 

kelas empat di MI Khanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo, pada setiap 

pembelajaran siswa tidak semangat mengikuti pembelajaran sehingga setiap ulangan 

berlangsung siswa terlihat belum mampu mengejakan soal ulangan sesuai dengan 

harapan dan nilai siswa dibawah KKM.
9
 

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud 

untuk meneliti sebuah penelitian yang penulis beri judul “Pengaruh Lingkungan 

Sekolah dan Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV MI Khanzul 

Huda Gundik, Slahung, Ponorogo. 

  

B.  Batasan Masalah  

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji untuk menindaklanjuti dalam 

penelitian ini. Namun karena luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai 

keterbatasan teori, dalam penelitian ini dibatasi masalah lingkungan sekolah dan 
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minat belajar yang mempunyai pengaruh dengan hasil belajar siswa kelas IV di MI 

Khanzul Huda, Gundik, Slahung, Ponorogo. 

 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa kelas IV MI 

Khanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018? 

2. Adakah pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas IV MI Khanzul 

Huda Gundik Slahung Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018? 

3. Adakah pengaruh lingkungan sekolah dan minat terhadap hasil belajar siswa kelas 

IV MI Khanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018?  

 

D. Tujuan Penelitian  

Mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka 

tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV di MI 

Khanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018 

2. Pengaruh Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV di MI Khanzul 

Huda Gundik Slahung Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018 



 

 

3. Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Kelas IV di MI Khanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo Tahun Ajaran 

2017/2018 

 

 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguji teori psikologi pendidikan. 

Dan diharapkan dapat berguna bagi peneliti yang akan datang sebagai bahan 

referensi. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar untuk siswa. 

b. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

bagi sekolah dalam mengambil langkah untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

 

F. Sistematika Pembahasan  

Laporan hasil penelitian kuantitatif ini akan disusun menjadi tiga bagian 

utama yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Untuk memudahkan dalam 

penulisan, maka pembahasan dalam laporan penelitian akan dikelompokkan menjadi 



 

 

5 bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berkaitan. Sistematika 

pembahasan ini adalah: 

BAB I, merupakan gambaran umum, untuk memberikan pola pemikiran bagi 

keseluruhan laporan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II, membahas mengenai landasan teori tentang lingkungan sekolah, 

minat belajar, dan hasil belajar serta telaah hasil penelitian terdahulu, kerangka 

berfikir, dan pengajuan hipotesis. 

BAB III, membahas mengenai metode penelitian, populasi dan sampel, 

instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV, membahas mengenai hasil penelitian yang meliputi gambaran 

umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis) serta 

pembahasan dan interpretasi.  

BAB V, merupakan penutup dari laporan penelitian yang berisi kesimpulan 

dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. TELAAH PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian pertama, dilakukan oleh Febriana Venny Alvionita, tahun 2017, dengan judul: 

“Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas II SDN 2 

Tonatan Ponorogo Tahun Pelajaran 2016-2017”. Adapun hasil penelitiannya adalah (1) 

Lingkungan sekolah di SDN 2 Tonatan Ponorogo dalam kategori sedang, yang dinyatakan 

oleh 22 siswa dengan presentase 73,33333333%. (2) Hasil belajar matematika siswa kelas II 

SDN 2 Tonatan Ponorogo adalah sedang, sebanyak 21 siswa dengan presentase 70%.(3) 

Terdapat pengaruh antara lingkungan sekolah terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 

II SDN 2 Tonatan Ponorogo. Hal ini, diketahui Fhitung sebesar 10,20548739 dan diketahui 

nilai Ftabel dengan taraf kesalahan sebesar 5% yaitu 4,20. Jadi, Fhitung  > F tabel artinya 

lingkungan sekolah berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa. Kemudian 

diperoleh koefisien determinasi (R
2
), didapatkan lingkungan sekolah berpengaruh 

25,3833203% terhadap hasil belajar matematika siswa kelas II SDN 2 Tonatan Ponorogo 

tahun pelajaran 2016/2017, dan 74,6166797% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak masuk dalam penelitian.
10

 

Penelitian kedua, dilakukan oleh Aminatus Sa’adah, tahun 2017, dengan judul: 

“Hubungan Minat Belajar dengan Keaktifan Belajar Siswa Kelas IV MI Terpadu Nurul 
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 Febriana Venny Alvionita, Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa 

Kelas II SDN 2 Tonatan Ponorogo Tahun Pelajaran 2016-2017, Jurusan PGMI (IAIN Ponorogo: 2017).  



 

 

Amal Magetan Tahun Pelajaran 2016/2017”. Adapun hasil penelitiannya adalah (1) Minat 

belajar siswa kelas IV MI Terpadu Nurul Amal Parang Magetan adalah cukup dengan nilai 

berkisar 39-48 dengan presentase 70%. (2) Keaktifan belajar siswa kelas IV MI Terpadu 

Nurul Amal Parang Magetan adalah cukup dengan nilai berkisar 61-73 dengan presentase 

60%. (3) Terdapat korelasi yang signifikan antara minat belajar dengan keaktifan belajar 

siswa kelas IV MI Terpadu Nurul Amal Parang Magetan, pada taraf 5% ro = 0,458 dan rt = 

0,444. Sehingga ro > rt maka Ho ditolak dan Ha diterima.
11

  

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Aulia Al Adawiyah, tahun 2017, dengan judul 

“Pengaruh Lingkungan Sekolah Dan Minat Baca Terhadap Keterampilan Membaca Bahasa 

Indonesia Siswa Kelas VB di MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017”. Adapun 

hasil penelitiannya adalah (1) Terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan sekolah 

terhadap keterampilan membaca bahasa Indonesia siswa kelas VB di MIN Paju Ponorogo 

sebesar 26,1%. (2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara minat baca terhadap 

keterampilan membaca bahasa Indonesia siswa kelas VB di MIN Paju Ponorogo sebesar 

30,8%. (3) Dan terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan sekolah dan minat baca 

terhadap keterampilan membaca bahasa Indonesia siswa kelas VB di MIN Paju Ponorogo 

sebesar 36,4%.
12

 

 Persamaan dari ketiga penelitian di atas, yaitu: penelitian pertama oleh Febriana Venny 

Alvionita, jenis penelitiannya kuantitatif dan fokus penelitiannya tentang pengaruh 

lingkungan sekolah terhadap hasil belajar. Penelitian kedua yang diteliti oleh Aminatus 

Sa’adah, jenis penelitiannya kuantitatif dan fokus masalahnya tentang minat belajar. 
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 Aulia al adawiyah, Pengaruh lingkungan sekolah dan minat baca terhadap keterampilan membaca siswa 
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Penelitian ketiga yang diteliti oleh Aulia Al Adawiyah, jenis penelitiannya adalah expose 

facto dan fokus penelitiannya tentang lingkungan sekolah, dan teknik analisis data 

mengunakan rumus regresi linier sederhana dan regresi linier berganda.  

Perbedaan dari ketiga penelitian di atas, yaitu: penelitian pertama yang dilakukan 

oleh Febriana Venny Alvionita, jenis penelitiannya adalah kuantitatif (korelasional), fokus 

masalahnya yaitu Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Hasil Belajar Matematika, objek 

penelitiannya adalah siswa  kelas II SDN 2 Tonatan Ponorogo. Penelitian kedua yang diteliti 

oleh Aminatus Sa’adah, jenis penelitiannya adalah kuantitatif (korelasi), fokus masalahnya, 

yaitu Hubungan Minat Belajar Dengan Keaktifan Belajar, Objek Penelitiannya Adalah 

Siswa Kelas IV MI Terpadu Nurul Amal Parang Magetan. Penelitian ketiga yang diteliti 

oleh Aulia Al Adawiyah, jenis penelitiannya adalah kuantitatif dengan jenis expose facto, 

fokus masalahnya yaitu Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Minat Baca Terhadap 

Keterampilan Membaca Bahasa Indonesia, objek penelitiannya adalah siswa kelas VB MIN 

Paju Ponorogo. Sedangkan penelitian yang penulis teliti jenis penelitian kuantitatif (regresi), 

fokus masalahnya yaitu Pengaruh Lingkungan Sekolah Dan Minat Belajar Dengan Hasil 

Belajar, objek penelitiannya adalah siswa kelas IV MI Khanzul Huda, Gundik, Slahung, 

Ponorogo.  

 

B. LANDASAN TEORI  

1. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar atau achievement merupakan realisasi atau pemekaran dari 

kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. 



 

 

Penguasaan hasil belajar oleh seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik 

perilaku dalam bentuk penguasaan, pengetahuan, keterampilan berfikir, maupun 

keterampilan motorik hampir sebagian terbesar dari kegiatan atau perilaku yang 

diperlihatkan seseorang merupakan hasil belajar. Disekolah hasil belajar ini 

dapat dilihat dari penguasaan siswa akan mata-mata pelajaran yang 

ditempuhnya. Sebenarnya hampir seluruh perkembangan atau kemajuan hasil 

karya juga merupakan hasil belajar, sebab proses belajar tidak hanya 

berlangsung di sekolah tetapi juga tempat kerja dan di masyarakat.
13

  

Hasil belajar adalah perubahan perilaku individu yang meliputi ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Perubahan perilaku tersebut diperoleh setelah 

siswa menyelesaikan program pembelajarannya melalui interaksi dengan 

berbagai sumber belajar dan lingkungan belajar.
14

 

b. Indikator Hasil Belajar 

Menurut Abidin Syamsudin, beberapa indikator untuk mengetahui hasil 

belajar siswa dari jenis hasil belajarnya:
15

 

1) Kognitif 

a) Dapat menjelaskan, mendefinisikan dengan kata-kata sendiri. 

b) Dapat memberikan ,contoh yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran. 
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2) Afektif 

a) Bersedia terlibat, berpartisipasi, memanfaatkan, atau sebaliknya 

dalam kegiatan pembelajaran. 

b) Bersikap menerima, menyetujui, atau sebaliknya. 

3) Psikomotorik 

a) Koordinasi mata, tangan, dan kaki. 

b) Gerak, mimik, dan ucapan. 

Dapat kita simpulkan bahwa hasil belajar pencapaian bentuk perubahan 

perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik 

dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu. Untuk memperoleh 

hasil belajar, dilakukan evaluasi atau penilaian yang merupakan tindak lanjut 

atau cara untuk mengukur tingkat penguasaan siswa. 

c. Macam-Macam Hasil Belajar 

1) Pemahaman Konsep 

Pemahaman menurut Bloom diartikan sebagai kemampuan untuk 

menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. Pemahaman menurut 

Bloom ini adalah seberapa pelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa, 

atau sejauh mana siswa dapat memahami serta mengerti apa yang ia baca, 

yang dilihat, yang dialami, atau yang ia rasakan berupa hasil penelitian atau 

observasi langsung yang ia lakukan. 

2) Keterampilan Proses 

Usman atau Setiawati mengemukakan bahwa keterampilan proses 

merupakan keterampilan yang mengarah kepada pembangunan kemampuan 



 

 

mental, fisik, dan social yang mendasar sebagai penggerak kemampuan 

yang lebih tinggi dalam diri individu siswa. Keterampilan berarti 

kemampuan mengguakan pikiran, nalar dan perbuatan secara efektif dan 

efisien untuk mencapai suatu hasil tertentu, termasuk kreativitasnya. 

Menurut Lange dalam Azwar sikap tidak hanya merupakan aspek 

mental semata, melainkan mencakup pula respon fisik secara serempak. Jika 

mental saja tidak dimunculkan, maka belum tampak secara jelas sikap 

seseorang yang ditunjukannya. Selanjutnya, Azwar mengungkapkan tentang 

struktur sikap terdiri atas tiga komponen yang saling menunjang yaitu: 

komponen kognitif, afektif, dan kognitif. 

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut teori Gestalt dalam buku teori belajar dan pembelajaran belajar 

merupakan suatu perkembangan. Artinya bahwa secara kodrati jiwa raga anak 

mengalami perkembangan. Perkembangan sendiri memerlukan sesuatu baik dari 

siswa sendiri maupun pengaruh dari lingkungannya. Berdasarkan teori ini hasil 

belajar siswa dipengaruhi oleh dua hal, siswa itu sendiri dan lingkungannya. 

Pertama, siswa dalam arti kemampuan berfikir atau tingkah laku intelektual, 

motivasi, minat, dan kesiapan siswa baik jasmani maupun rohani. Kedua, 

lingkungan yaitu sarana dan prasarana, kompetensi guru, kreativitas guru, 

sumber-sumber belajar, metode serta dukungan lingkungan keluarga, dan 

lingkungan sekolah. 

Dalam buku yang sama Wasliman mengemukakan, hasil belajar yang 

dicapai peserta didik merupakan hasil interaksi dari beberapa faktor yang 



 

 

mempengaruhi, baik faktor internal dan faktor eksternal. Uraian mengenai faktor 

internal dan eksternal sebagai berikut: 

1) Faktor internal: faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam 

peserta didik, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal 

ini meliputi kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan 

sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. 

2) Faktor eksternal: faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu lingkunag keluarga, lingkungan sekolah 

dan lingkungan masyarakat. Keadaan keluarga mempengaruhi hasil belajar 

siswa. Keluarga yang morat-marit keadaan ekonominya, pertengkaran suami 

istri, perhatian orang tua kurang terhadap anaknya, serta kebiasaan sehari-

hari berperilaku yang kurang baik dari orang tua dalam kehidupan sehari-

hari berpengaruh dalam hasil peserta didik. 

Selanjutnya dalam buku yang sama Wasliman juga mengemukakan 

lagi bahwa lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor yang ikut 

menentukan hasil belajar siswa. Semakin tinggi kemampuan belajar siswa 

dan kualitas pengajaran di sekolah, maka semakin tinggi pula hasil belajar 

siswa. 

2. Lingkungan Sekolah 

a. Pengertian Lingkungan Sekolah  

Lingkungan sekolah adalah lingkungan tempat terjadinya proses pendidikan dan 

pembelajaran yang dilaksanakan secara sistematis, terprogram dan terencana mulai 

dari tingkat dasar sampai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, sehingga hasilnya nanti 



 

 

maksimal, baik bagi pendidik maupun bagi orang yang menjadi subjek pendidikan itu 

sendiri yaitu anak didik
16

.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan diartikan sebagai suatu 

tempat yang mempengaruhi pertumbuhan manusia, sedangkan menurut kamus Bahasa 

Inggris environment diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan 

atau suasana. Jika dikombinasikan pengertian istilah lingkungan dari kedua bahasa 

tersebut, maka lingkungan dapat diartikan sebagai sesuatu tempat atau suasana 

(keadaan) yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang.
17

  

Lingkungan pendidikan adalah tempat seseorang memperoleh pendidikan secara 

langsung atau tidak langsung.
18

 Dengan kata lain lingkungan pendidikan merupakan 

segala sesuatu yang melingkupi proses berlangsungnya pendidikan. 

Sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar 

sekali pada jiwa anak. Karena itu disamping keluarga sebagai pusat pendidikan, 

sekolah pun mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukan 

kepribadian anak. Karena sekolah itu sengaja disediakan atau dibangun khusus untuk 

tempat pendidikan, dapatlah ia digolongkan sebagai tempat atau lembaga pendidikan 

kedua setelah keluarga, lebih-lebih mempunyai fungsi melanjutkan pendidikan 

keluarga dengan guru sebagai ganti orang tua yang harus ditaati.
19
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Pendidikan di sekolah, biasanya disebut sebagai pendidikan formal karena ia 

adalah pendidikan yang mempunyai dasar, tujuan, isi, metode, alat-alatnya disusun 

secara eksplisit, sistematis dan distandarisasikan.
20

 

a) Hubungan antara guru dengan siswa 

Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa. Jika hubungan antara 

guru dengan siswa dapat terjalin dengan baik, maka siswa akan memperhatikan 

materi yang diajarkan guru. Sehingga ia akan mempelajari dengan sebaik-

baiknya, dan sebaliknya jika hubungan antara guru dengan siswa kurang baik 

maka akan menyebabkan proses belajar mengajar kurang lancar. 

b) Hubungan antara siswa dengan siswa lainnya 

Hubungan yang baik antar siswa merupakan hal yang penting, karena dapat 

memberikan pengaruh belajar siswa. Siswa yang mempunyai hubungan yang 

kurang baik dengan teman yang lainnya akan diasingkan dari kelompoknya 

akibatnya hal tersebut dapat mengganggu belajarnya. Untuk itu hubungan antar 

teman perlu dijaga baik. 

c) Alat belajar  

Alat merupakan sarana dalam belajar. Alat pelajaran yang kurang lengkap 

membuat penyajian materi pelajaran yang tidak baik. Terutama untuk pelajaran 

praktikum, kekurangan alat pelajaran akan menimbulkan kesulitan belajar bagi 

anak. 

d) Kurikulum  

Kurikulum merupakan sejumlah kegiatan yang diberikan kepada siswa. 

Kegiatan itu menyajikan pelajaran agar siswa menerima, menguasai dan 
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mengembangkan bahan pelajaran. Jelas bahwa kurikulum mempengaruhi 

belajar siswa. 

e) Disiplin sekolah  

Kedisiplinan erat kaitannya dengan ketertiban siswa dalam mengikuti kegiatan 

belajar di kelas. Kedisiplian di sekolah menyangkut kedisiplinan para guru 

dalam mengajar maupun disiplin siswa dalam sekolah terutama dalam proses 

belajar mengajar untuk mengembangkan motivasi yang kuat. 

f) Kondisi gedung 

Kondisi gedung ini terutama ditujukan pada ruang kelas atau ruang tempat 

belajar. Ruang kelas harus memenuhi syarat-syarat kebersihan, cukup cahaya 

dan udara, keadaan gedung jauh dari keramaian dan lain-lain. Apabila syarat-

syarat tersebut tidak terpenuhi hal ini akan berpengaruh pada keberhasilan 

belajar siswa. 

b. Fungsi sekolah 

1) Sekolah mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan.  

Anak yang telah menamatkan sekolah diharapkan sanggup melakukan pekerjaan 

sebagai mata pencaharian atau setidaknya mempunyai dasar untuk mencari 

nafkah. Sebab, sekolah memberikan sederet keahlian yang diperlukan dalam 

kehidupan manusia. 

2) Sekolah memberikan keterampilan dasar. 

Orang yang telah bersekolah setidak-tidaknya pandai membaca, menulis, dan 

berhitung yang diperlukan dalam tiap masyarakat modern. Selain itu diperoleh 

sejumlah pengetahuan lain seperti sejarah, geografi, kesehatan, 



 

 

kewarganegaraan, fisika, biologi, bahasa, dan lain-lain yang membekali anak 

untuk melanjutkan pekerjaannya, atau memperluas pandangan dan 

pemahamannya tentang masalah-masalah dunia. 

3) Sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib. 

Sekolah sering dipandang sebagai jalan bagi mobilitas sosial. Dalam mobilitas 

sosial, pendidikan menjanjikan perubahan status sosial. Melalui pendidikan 

orang dari golongan rendah dapat meningkat ke golongan yang lebih tinggi. 

Asumsi ini tampaknya menjadi alasan bagi banyak orang tua untuk 

menyekolahkan anaknya setinggi mungkin, kendati upaya yang dibutuhkan 

terkait dengan pembiayaan begitu besar. 

4) Sekolah menyediakan tenaga pembangunan. 

Bagi Negara-negara berkembang, pendidikan dipandang sebagai alat yang paling 

ampuh untuk menyiapkan tenaga-tenaga yang terampil dan ahli dalam segala 

sektor pembangunan. Kekayaan alam hanya mengandung arti bila didukung oleh 

keahlian. Sementara keahlian itu diperoleh melalui pendidikan, maka pendidikan 

ditujukan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang siap mengelola 

sumber daya yang ada. Kekayaan alam tidak akan berarti banyak tanpa ada 

tenaga profesional yang berkompeten yang siap mengelolanya. 

5) Sekolah membantu memecahkan masalah-masalah sosial. 

Sekolah melatih anak-anak didiknya untuk memiliki kepandaian dalam 

menganalisis, yakni kemampuan mengidentifikasi sekaligus memberikan solusi 

terhadap masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. 

 



 

 

6) Sekolah mentransmisikan kebudayaan. 

Sekolah biasanya menjadi tempat dimana budaya secara teoritis dijelaskan 

sehingga peserta didik bisa mengenali, mengakui, dan kemudian 

menginternalisasikan dalam dirinya. 

7) Sekolah membentuk manusia yang sosial. 

Sekolah memberikan pengetahuan tentang norma-norma masyarakat dan 

membantu membentuk kesadaran peserta didik dengan cara membekalinya 

dengan pengetahuan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari. 

8) Sekolah merupakan alat transformasi kebudayaan. 

Wawasan keilmuan yang luas yang melandasi semangat eksperimen, pada 

gilirannya, akan menggiring pada penemuan-penemuan cara baru yang dapat 

membawa perubahan dalam masyarakat. Penemuan cara-cara baru yang tidak 

pernah ada sebelumnya akan merubah cara-cara lama yang dirasa tidak sesuai 

dengan kebutuhan zaman. Ini berarti telah terjadi inovasi sebagai syarat mutlak 

untuk menggantikan kebudayaan yang dianggap sudah tidak memadai. Sehingga 

tidak heran bila dikatakan bahwa sekolah dapat digunakan untuk merekonstruksi 

masyarakat bahkan dapat mengontrol perubahan-perubahan itu dengan “social 

engineering”.
21

 

c. Syarat-Syarat Lingkungan Sekolah yang Sehat  

1) Lapangan bermain 

Fasilitas lapangan bermain adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kegiatan 

belajar mengajar di sekolah, khususnya yang berhubungan dengan ketangkasan 

dan pendidikan jasmani. 
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2) Pepohonan rindang  

Semakin pesatnya pertumbuhan sebuah daerah menyebabkan pepohonan rindang 

habis ditebangi untuk dijadikan bangunan, terlebih jika harga tanah ikut 

melonjak naik. Inilah yang menjadikan jumlah oksigen berkurang.  

3) Sistem sanitasi dan sumur resapan air 

Sistem sanitasi yang baik adalah syarat terpenting sebuah lingkungan layak 

untuk ditinggali. Dengan sistem sanitasi yang bersih, maka seluruh warga 

sekolah akan dapat lebih tenang dalam mengadakan proses belajar mengajar. 

4) Tempat pembuangan sampah 

Sampah adalah salah satu musuh utama yang mempengaruhi kemajuan suatu 

peradaban. Semakin bersih suatu tempat, maka semakin beradab pula orang-

orang di tempat itu. Terbukti dari kesadaran penduduk-penduduk di Negara maju 

yang sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan. 

5) Lingkungan sekitar sekolah yang mendukung 

Adanya kasus di beberapa daerah, misalnya lingkungan sekolah yang dekat 

dengan pabrik yang bising dan berpolusi udara, atau lingkungan sekolah yang 

berada di pinggir jalan raya yang selalu padat, atau bahkan lingkungan sekolah 

yang letaknya berdekatan dengan tempat pembuangan sampah atau sungai yang 

tercemar sampah hingga menimbulkan ketidaknyamanan akibat bau-bau tak 

sedap. 

 

 

 



 

 

6) Bangunan sekolah yang kokoh. 

Banyak sekali adanya kasus tentang bangunan sekolah yang roboh di Indonesia. 

Entah itu karena tentang bangunannya yang sudah tua, ataupun bangunan baru 

yang dibangun dengan asal-asalan.
22

 

 

3. Minat Belajar 

a. Pengertian Minat  

Minat merupakan dorongan dalam diri seseorang atau faktor yang 

menimbulkan ketertarikan atau perhatian secara efektif, yang menyebabkan 

dipilihnya suatu objek atau kegiatan yang menguntungkan, menyenangkan, dan 

lama-kelamaan akan mendatangkan kepuasan dalam dirinya
23

. 

b. Pengertian Minat Belajar 

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam 

seluruh aspek tingkah laku. Pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai 

berikut: belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

melakukan suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dalam lingkungannya.
24

 

Minat merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan belajar siswa. 

Suatu kegiatan belajar yang dilakukan tidak sesuai dengan minat siswa akan 

                                                           
22

 Kompri, Manajemen Sekolah: Teori dan Praktik (Bandung: Alfabeta, 2014), 325-327. 
23

 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2013), 58. 
24

 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 2 



 

 

memungkinkan berpengaruh negative terhadap hasil belajar siswa yang 

bersangkutan. Dengan adanya minat dan tersedianya rangsangan yang ada 

sangkut pautnya dengan diri siswa, maka siswa akan mendapatkan kepuasan 

batin dari kegiatan belajar tadi. Minat akan berdampak terhadap kegiatan yang 

dilakukan seseorang. Dalam hubungannya dengan kegiatan belajar, minat 

tertentu dimungkinkan akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, hal ini 

dikarenakan adanya minat siswa terhadap sesuatu dalam kegiatan belajar itu 

sendiri. Pernyataan ini didukung oleh Hartono yang menyatakan bahwa minat 

memberikan sumbangan besar terhadap keberhasilan belajar peserta didik, bahan 

pelajaran, pendekatan, ataupun metode pembelajaran yang tidak sesuai dengan 

minat peserta didik menyebabkan hasil belajar tidak optimal.
25

  

Sedangkan menurut Hintzman dalam bukunya The Psycholgy of learning and 

mempory berpendapat Learning is a change in organism due to experience 

which can affect the organism’s behavior. Artinya belajar adalah suatu 

perubahan yang terjadi dalam organisme (manusia atau hewan) disebabkan oleh 

pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku organisme tersebut.
26

 

Jadi, dapat dipahami bahwa minat belajar adalah keinginan untuk melakukan 

perubahan dan peningkatan pada diri seseorang, dari tidak tau menjadi tau, dari 

tidak bisa menjadi bisa, sesuai apa yang diinginkannya. 
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c. Indikator Minat Belajar 

Menurut Safari ada beberapa indikator minat belajar adalah sebagai berikut: 

1) Perasaan senang  

Seseorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka terhadap 

pelajaran, sama sekali tidak ada perasaan terpaksa untuk mempelajari 

bidang tersebut. 

2) Ketertarikan siswa 

Berhubungan dengan adanya gerak yang mendorong siswa untuk cenderung 

merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan, atau bisa berupa pengalaman 

efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. 

3) Perhatian siswa  

Perhatian merupakan konsentrasi atau aktifitas jiwa terhadap pengamatan 

dan pengertian, dengan mengesampingkan yang lain dari pada itu. Siswa 

yang memiliki minat pada objek tertentu, maka dengan sendirinya akan 

memperhatikan objek tersebut. 

4) Intensitas belajar siswa  

Berminat tidaknya seseorang terhadap suatu aktifitas dapat dilihat dari 

keaktifannya dalam bidang tertentu. Suatu contoh misalnya seseorang yang 

berminat dalam mempelajari suatu mata pelajaran, dia akan aktif dalam 

artian fisik maupun psikis. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh 

Sardiman A.M. bahwa ketekunan merupakan salah satu ciri minat 

(motivasi) dalam diri seseorang.
27
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d. Faktor-faktor Minat Belajar 

Slameto menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi minat belajar peserta 

didik, yaitu: 

1) Faktor Intern 

a) Faktor Jasmaniah, seperti faktor kesehatan dan cacat tubuh. 

b) Faktor Psikologi, seperti intelegensi, perhatian, bakat, kematangan dan 

kesiapan. 

2) Faktor Ekstern  

a) Faktor Keluarga, seperti cara orang tua mendidik, relasi antar anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang 

tua dan latar belakang kebudayaan. 

b) Faktor Sekolah, seperti metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

peserta didik, relasi peserta didik dengan peserta didik, disiplin sekolah, 

alat pelajaran, waktu sekolah, standar penilaian diatas ukuran, keadaan 

gedung, metode mengajar dan tugas rumah. 

e. Macam-macam Minat Belajar 

Setiap individu peserta didik memiliki berbagai macam minat dan potensi. 

Krapp mengategorikan minat peserta didik menjadi tiga dimensi besar, yaitu:
28

 

1) Minat Personal 

Minat personal terkait erat dengan sikap dan motivasi atas mata pelajaran 

tertentu, apakah dia tertarik atau tidak, apakah dia senang atau tidak, dan 

apakah dia mempunyai dorongan keras dari dalam dirinya untuk menguasai 

mata pelajaran tersebut. Minat personal identik dengan minat intrinsik 
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peserta didik yang mengarah pada minat khusus pada ilmu sosial, olah raga, 

sains, musik, kesusastraan, computer, dan lain sebagainya. Selain itu minat 

personal peserta didik juga dapat diartikan dengan minat peserta didik dalam 

pilihan mata pelajaran. 

2) Minat Situasional 

Minat situasional menjurus pada minat peserta didik yang tidak stabil dan 

relative berganti-ganti tergantung dari faktor rangsangan dari luar dirinya. 

Misalnya, suasana kelas, cara mengajar guru, dan dorongan keluarga. Minat 

situasional ini merupakan kaitan dengan tema pelajaran yang diberikan. 

3) Minat Psikologikal  

Minat psikologikal erat kaitannya dengan adanya sebuah interaksi antara 

minat personal dengan minat situasional yang terus menerus dan 

berkesinambungan. Jika peserta didik memiliki pengetahuan yang cukup 

tentang mata pelajaran, dan dia memiliki cukup punya peluang untuk 

mendalaminya dalam aktivitas yang terstruktur (kelas) atau pribadi (di luar 

kelas), serta punya penilaian yang tinggi atas mata pelajaran tersebut maka 

dapat dinyatakan bahwa peserta didik memiliki minat pikologikal terhadap 

mata pelajaran tersebut.  

f. Prinsip Belajar 

Prinsip-prinsip belajar terdiri dari tiga hal. Pertama, prinsip belajar adalah 

perubahan perilaku sebagai hasil belajar yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Sebagai hasil tindakan rasional instrumental, yaitu perubahan yang disadari. 

2) Kontinu atau berkesinambungan dengan perilaku lainnya. 



 

 

3) Fungsional atau bermanfaat sebagai bekal hidup. 

4) Positif atau berakumulasi. 

5) Aktif sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan. 

6) Permanen atau tetap. 

7) Bertujuan dan terarah. 

8) Mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan. 

Kedua, belajar merupakan proses. Belajar terjadi karena dorongan 

kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. 

Ketiga, belajar merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya 

adalah hasil interaksi antara peserta didik dan lingkungannya.
29

  

4. Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Hasil Belajar 

Sekolah merupakan salah satu institusi sosial yang mempengaruhi proses 

sosialisasi dan berfungsi untuk mewariskan kebudayaan masyarakat kepada 

anak. Lingkungan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi tingkat 

keberhasilan belajar, kualitas guru, metode mengajar, kesesuaian kurikulum, 

dengan kemampuan anak, keadaan fasilitas/perlengkapan di sekolah, keadaan 

ruangan, jumlah murid perkelas, pelaksanaan tata tertib (disiplin) dapat 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik.
30

 

Adanya pengaruh-pengaruh lingkungan sekolah baik secara langsung 

maupun tidak langsung sangat mempengaruhi proses pembelajaran maupun hasil 
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dari pada proses pembelajaran tersebut atau juga disebut prestasi yang dicapai 

siswa.
31

 

Wasliman mengungkapkan sekolah merupakan salah satu faktor yang 

ikut menentukan hasil belajar siswa. Semakin tinggi kemampuan belajar siswa 

dan kualitas pengajaran di sekolah, maka semakin tinggi pula hasil belajar 

siswa.
32

 

5. Pengaruh Minat Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Minat berperan penting dalam kehidupan dan berpengaruh besar terhadap 

tingkah laku dan sikap seseorang. Minat merupakan salah satu faktor utama yang 

mendukung kesuksesan siswa dalam belajar, karena bila hal yang dipelajari tidak 

sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sungguh-sungguh.
33

 

Minat dalam belajar sangat mempengaruhi hasil belajar, apabila bahan 

pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat maka bahan pelajaran 

tersebut kurang menarik baginya yang berakibat siswa dalam belajar kurang 

baik.
34

 

Minat belajar merupakan suatu kecenderungan subyek merasa tertarik 

pada pelajaran tertentu dan merasa senang untuk mempelajari materi tersebut. 

Minat untuk belajar yang tinggi akan membuat siswa dalam mencapai hasil 

belajar lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memiliki minat belajar yang 

rendah. Unsur pokok dalam pengertian minat yaitu perhatian, daya dorong setiap 
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individu dan kesenangan. Siswa yang memiliki minat tinggi mereka dapat 

mencapai hasil belajar yang tinggi. Jadi siswa yang memiliki minat belajar yang 

tinggi dalam belajar akan tumbuh semangat untuk belajar dengan baik sehingga 

akan memperoleh hasil belajar yang tinggi.
35

 

 

C. KERANGKA BERFIKIR  

Berdasarkan landasan teori dan telaah penelitian di atas, maka kerangka berfikir 

sebagai berikut: 

1. Jika lingkungan sekolah dan minat belajar baik, maka hasil belajar siswa kelas IV di MI 

Khanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo tahun ajaran 2017/2018 akan meningkat. 

2. Jika lingkungan sekolah dan minat belajar siswa baik, maka hasil belajar siswa kelas IV 

di MI Khanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo tahun ajaran 2017/2018 akan menurun. 

3. Jika lingkungan sekolah dan minat belajar kurang baik, maka hasil belajar siswa kelas IV 

di MI Khanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo tahun ajaran 2017/2018 akan menurun. 

4. Jika lingkungan sekolah dan minat belajar siswa kurang baik, maka hasil belajar siswa 

kelas IV di MI Khanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo tahun ajaran 2017/2018 akan 

meningkat. 

  

D. PENGAJUAN HIPOTESIS 

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih perlu dibuktikan kebenarannya 

melalui suatu penelitian. Dan hipotesis terbentuk sebagai hubungan antara dua variabel atau 

lebih.
36

 Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran diatas dan guna menjawab 
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rumusan masalah yang diajukan, maka hipotesis atau jawaban sementara yang akan 

dibuktikan kebenarannya melalui proses penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ha = “Ada pengaruh lingkungan sekolah dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 

IV di MI Khanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo”. 

H0 = “ Tidak ada pengaruh lingkungan sekolah dan minat belajar siswa terhadap hasil 

belajar siswa kelas IV di MI Khanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian 

expose facto, yaitu penelitian sesudah kejadian. Penelitian ini sering disebut juga 

dengan after the fact, retrospective study (studi penelusuran kembali). Menurut 

Sukardi penelitian expose facto merupakan penelitian dimana variabel-variabel bebas 

telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel terkait dalam suatu 

penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti tidak mempunyai control langsung terhadap 

variabel-variabel bebas (independent variable) karena manifestasi fenomena telah 

terjadi atau fenomena sukar dimanipulasi.
37

 

Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.
38

 

Variabel dalam penelitian ini yaitu: 

 Variabel bebas (independent variable) adalah variabel-variabel yang dapat 

mempengaruhi atau variabel yang dapat memberikan pengaruh terhadap suatu 
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variabel.
39

 Dalam penelitian ini ada dua variabel independent, yaitu lingkungan 

sekolah (X1) dan minat belajar (X2). 

 Variabel terkait (dependent variable) adalah variabel yang dipengaruhi atau 

variabel yang bisa berubah hanya karena pengaruh variabel bebas.
40

 Dalam 

penelitian ini, variabel dependentnya adalah hasil belajar (Y). 

 

B. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
41

 Penelitian ini dilakukan 

di MI Khanzul Huda dengan populasinya yaitu seluruh siswa kelas IV yang 

terdiri dari 23 siswa. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.
42

 Dalam penelitian ini karena jumlah populasi kurang dari 30 maka 

seluruh populasi dijadikan sampel, penelitian ini menggunakan teknik sampling 

jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel.
43

 Dengan demikian sampel penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas IV di MI Khanzul Huda tahun pelajaran 2017-2018 

yang berjumlah 23 peserta didik. 
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C. Instrumen Pengumpulan Data  

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati.
44

 Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 3.1 

Instrument Pengumpulan Data Variabel X1, X2 dan Y 

 

Judul Variabel Indikator Deskripsi IPD 

(+) (-) 

Pengaruh 

Lingkungan 

Sekolah Dan 

Minat Belajar 

Terhadap Hasil 

Belajar Siswa 

Kelas IV di MI 

Khanzul Huda  

Lingkungan 

Sekolah 

(X1)  

(variabel 

Independent

)  

 Hubungan 

antara 

guru 

dengan 

siswa
45

 

 

 

 

 

 

 

 Hubungan 

antara 

siswa 

dengan 

siswa 

yang lain 

 

 

 Guru mendukung saya rajin 

belajar 

 Guru perhatian terhadap 

siswa dengan menanyakan 

yang tidak faham kemudian 

membantu 

 Guru memberikan hadiah 

kepada siswa yang 

berprestasi 

 Guru menggunakan media 

atau alat pembelajaran 

 Siswa lain membantu jika 

kesulitan belajar 

 Siswa lain meminjamkan 

fasilitas belajar jika ada 

yang tidak punya 

 Mengerjakan tugas sekolah 

secara berkelompok 

 Saya memberikan motivasi 

1 

 

2 

 

3 

4,5 

6 

 

7 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2013), 102. 
45

 Abdul Kadir, Dasar-Dasar Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 163. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alat 

belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kepada teman untuk belajar 

 Siswa lain menjenguk jika 

temannya sakit 

 Teman saya mendorong 

untuk melakukan perbuatan 

baik  

 Saya belajar kelompok di 

rumah teman setelah pulang 

sekolah 

 Saya melakukan piket 

sesuai dengan jadwal 

 Saya sholat dhuha dan 

dhuhur di mushola 

 Saya merasa nyaman saat 

beribadah di sekolah karena 

tempat ibadah yang bersih 

 Sekolah menyediakan 

peralatan untuk mengajar 

 Lampu di dalam ruangan 

dinyalakan pada saat 

pelajaran 

 Sekolah menyediakan 

tempat sampah di depan 

kelas 

 Sekolah menyediakan 

tempat cuci tangan di depan 

kelas 

 Meja dan kursi di kelas 

penuh coretan 

 Di sekolah terdapat 

9 

10 

11 

 

12 

13 

 

14 

15 

16 

17 

 

18 

 

19 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 



 

 

 Kurikulu

m 

 

 

 

 

 

 

 Disiplin 

sekolah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kondisi 

gedung 

perpustakaan untuk belajar 

siswa 

 Saya merasa nyaman berada 

di perpustakaan 

 Sekolah menyediakan 

buku-buku lengkap di 

perpustakaan 

 Penataan buku di 

perpustakaan bersih dan 

rapi 

 Buku yang dianjurkan guru 

mudah dimengerti 

 Cara mengajar guru 

membingungkan siswa 

dalam belajar 

 Guru pernah membolos 

dalam mengajar 

 Guru mengajar tepat dengan 

waktu yang disediakan 

 Saya merasa terganggu jika 

kelas kotor 

 Saya merasa terganggu jika 

saat pembelajaran keadaan 

kelas gelap 

 

22 

23 

 

24 

 

25 

 

 

 

28 

29 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

27 

Minat 

Belajar (X2) 

(variabel 

Independent

 Perasaan 

senang
46

 

 

 

 

 Menyayangkan jika tidak 

mengikuti pelajaran 

 Pernah membolos saat 

pelajaran 

 Bertanya jika kurang jelas 

3 

4 

 

 

 

2 
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)  Ketertari

kan 

siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perhatia

n siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Intensita

s belajar 

siswa. 

 Mengerjakan tugas-tugas 

yang diberikan 

 Mempersiapkan diri 

sebelum pelajaran 

berlangsung 

 Masuk tepat waktu saat 

pelajaran akan dimulai 

 Mengulangi pelajaran yang 

telah diberikan 

 Saya mengikuti bimbingan 

belajar 

 Saya segera menyelesaikan 

tugas tanpa menunda 

 Saya mengerjakan latihan 

soal dirumah meskipun 

tidak ada tugas dari guru 

 Saya tidak mencatat materi 

yang disampaikan guru  

 Saya menanggapi teman 

bila mengajak bicara saat 

pelajaran  

 Saya mengerjakan PR 

mendadak di sekolah 

 Saya berusaha memperoleh 

nilai yang bagus 

 Saya santai saat ada tugas 

kelompok, biar anak yang 

pandai yang mengerjakan 

 Saya merasa senang apabila 

guru membatalkan ulangan  

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

12 

 

13 

 

 

15 

 

16 

 



 

 

 Saya merasa senang apabila 

tugas dari guru tidak jadi 

dikumpulkan 

 Setiap ada kesalahan saya 

perbaiki  

 Mencatat poin penting yang 

disampaikan guru 

 Saya belajar setiap hari 

tanpa paksaan  

 

 

18 

19 

20 

17 

Hasil 

Belajar (Y) 

(variabel 

Dependent) 

Dokumenta

si  

Dalam hal ini peneliti 

memanfaatkan nilai rapot UAS   

  

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik yang digunakan peneliti dalam rangka memperoleh data yang berkaitan 

dengan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan 

menggunakan seperangkat daftar pertanyaan mengenai variabel yang diukur 

melalui perencanaan yang matang, disusun dan dikemas sedemikian rupa, 

sehingga jawaban dari semua pertanyaan benar-benar dapat menggambarkan 

keadaan variabel yang sebenarnya.
47

 Dalam penelitian ini, angket digunakan 

untuk memperoleh data mengenai lingkungan sekolah dan minat siswa. Adapun 

pelaksanannya, angket diberikan kepada siswa kelas IV MI Khanzul Huda. Siswa  
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diminta untuk mengisi angket sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Siswa 

diberi arahan cara mengisi angket tersebut dan angket ini tidak masuk dalam nilai 

mata pelajaran. Setiap responden di haruskan untuk mengisi angket yang telah 

diberikan.  

Skala yang digunakan adalah skala likert, yaitu skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan 

secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel 

penelitian.
48

 

Pengumpulan data menggunakan angket yang mengacu pada skala likert 

dengan skor sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Alternatif jawaban dan bobot penilaian  

 

 

Alternatif jawaban 

Bobot Penilaian 

Bobot Positif Bobot Negatif 

Selalu (SL) 4 1 

Sering (SR) 3 2 

Kadang-kadang (KD) 2 3 

Tidak Pernah (TP) 1 4 

 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel berupa catatan transkip, buku, surat kabar, majalah prasasti, 
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notulen, legger,agenda dan sebagainya. 
49

Dokumentasi ini memanfaatkan nilai 

raport UAS semester dua. 

E. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini peneliti melakukan dua langkah teknik analisis data, yakni 

analisis data pra penelitian dan analisa data penelitian. Adapun rinciannya sebagai 

berikut: 

1. Pra penelitian 

a. Uji validitas  

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya.
50

 

Suatu alat ukur yang valid, tidak sekedar mampu mengungkapkan data 

dengan tepat akan tetapi juga harus memberikan gambaran yang cermat 

mengenai data tersebut.
51

 

Adapun cara menguji validitas instrument dalam penelitian ini dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment:
52

 

    Rxy  

Keterangan: 

rxy  : Angka indeks korelasi product moment 

x  : Jumlah seluruh nilai X 

y  : Jumlah seluruh Y  
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xy  : Jumlah perkalian antara nilai X dan nilai Y  

n  : Jumlah responden 23  

Setelah rxy diperoleh maka kita bandingkan dengan rtabel. Jika nilai rxy  > rtabel, 

maka item instrument dinyatakan valid. 

Untuk uji validitas instrument penelitian, peneliti menggunakan data 

sebanyak 10 responden. Dari hasil perhitungan validitas item instrument 

terhadap 35 soal variabel lingkungan sekolah dan item soal yang dinyatakan 

valid yaitu nomer 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan 35 dan item soal yang dinyatakan 

tidak valid yaitu nomer 6, 18, 31, 32, 33 dan 34. Adapun untuk mengetahui 

skor jawaban tes untuk uji validitas variabel lingkungan sekolah dalam 

penelitian ini secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 2. 

Tabel 3.3 

Uji Validitas Lingkungan Sekolah 

 

NO ITEM 

PERTANYAAN 

NILAI  

rtabel 

NILAI 

 rxy 

KETERANGAN 

1 0,632 0.69569786 Valid 

2 0,632 0.65328317  Valid 

3 0,632 0.8325419  Valid 

4 0,632 0.865908083 Valid 

5 0,632 0.84335414 Valid 

6 0,632 0.394256458 Tidak Valid 

7 0,632 0.668963395 Valid 

8 0,632 0.663150262 Valid 



 

 

9 0,632 0.695085499  Valid 

10 0,632 0.749744546 Valid 

11 0,632 0.695697856 Valid 

12 0,632 0.933227835 Valid 

13 0,632 0.910630251 Valid 

14 0,632 0.753835511  Valid 

15 0,632 0.647290715  Valid 

16 0,632 0.907092504 Valid 

17 0,632 0.632104091  Valid 

18 0,632 0.600851208 Tidak Valid 

19 0,632 0.652775947  Valid 

20 0,632 0.752599863  Valid 

21 0,632 0.71460027  Valid 

22 0,632 0.865908083 Valid 

23 0,632 0.935117812 Valid 

24 0,632 0.89426074 Valid 

25 0,632 0.774698535 Valid 

26 0,632 0.653070097  Valid 

27 0,632 0.9070925 Valid 

28 0,632 0.812580898  Valid 

29 0,632 0.710695351  Valid 

30 0,632 0.907092504 Valid 

31 0,632 0.190810334 Tidak Valid 

32 0,632 0.08649786 Tidak Valid 



 

 

33 0,632 -0.002007781 Tidak Valid 

34 0,632 0.370318964 Tidak Valid 

35 0,632 0.79920686 Valid 

 

Dari hasil perhitungan validitas item instrumen terhadap 25 soal variabel minat 

belajar dan item soal yang dinyatakan valid yaitu nomer 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 dan 25 dan item soal yang dinyatakan tidak valid 

yaitu nomer 3, 9, 14, 22 dan 24. Adapun untuk mengetahui skor jawaban tes untuk uji 

validitas variabel minat belajar dalam penelitian ini secara terperinci dapat dilihat 

pada lampiran 3. 

Tabel 3.4 

Uji Validitas Minat Belajar  

 

NO. ITEM 

PERTANYAAN 

NILAI  

rtabel 

NILAI 

 rxy 

KETERANGAN 

1 0,632 0.64417481  Valid 

2 0,632 0.73062251 Valid 

3 0,632 0.36809989 Tidak Valid 

4 0,632 0,82334133 Valid 

5 0,632 0.90870028 Valid 

6 0,632 0.74494277 Valid 

7 0,632 0.68731208 Valid 

8 0,632 0.72021667 Valid 

9 0,632 -0.3036831 Tidak Valid 

10 0,632 0.73188186 Valid 



 

 

11 0,632 0.921005816 Valid 

12 0,632 0.751537278 Valid 

13 0,632 0.751537278 Valid 

14 0,632 0.631474777 Tidak Valid 

15 0,632 0.707715862  Valid 

16 0,632 0.74386853  Valid 

17 0,632 0.823341312 Valid 

18 0,632 0.7294655 Valid 

19 0,632 0.74170299  Valid 

20 0,632 0.80251897 Valid 

21 0,632 0.87150904 Valid 

22 0,632 0.55558804 Tidak Valid 

23 0,632 0.739608115 Valid 

24 0,632 0.455506245 Tidak Valid 

25 0,632 0.797278468 Valid 

 

b. Uji Reliabilitas Instrumen  

Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa tinggi suatu instrumen 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan, artinya reliabilitas menyangkut ketepatan alat 

ukur. Instrument yang reliabel adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali 

untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.  

Pengertian lain yang mudah dipahami adalah jika satu set obyek yang sama 

diukur berkali-kali dengan alat ukur yang sama, apakah akan diperoleh hasil yang 



 

 

sama? Jika jawabannya ”ya”, maka instrumen yang bersangkutan mempunyai derajat 

reliabilitas yang tinggi.
53

  

Adapun teknik yang digunakan untuk menghitung reliabilitas instrumen 

adalah teknik belah dua (split half) dengan analisis rumus Spearman Brown sebagai 

berikut : 

ri =  

Keterangan: 

ri : reliabilitas internal seluruh instrument 

rb : korelasi poduct moment antara belahan pertama (skor 

ganjil) dan belahan kedua (skor genap).
54

 

Adapun secara terperinci hasil perhitungan reliabilitas instrumen variabel 

lingkungan sekolah dan minat belajar dapat dijelaskan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

Langkah 1 : mengelompokkan item soal menjadi dua bagian yaitu kelompok 

item ganjil dan item genap. Dapat dilihat di lampiran 

Langkah 2 : mencari koefisien dengan rumus Product Moment antara belahan 

(skor ganjil) dan belahan kedua (skor genap).  

Dari tabel penolong pada lampiran 4 dan 5 dapat diketahui: 

1) Perhitungan Reliabilitas Angket Lingkungan Sekolah 

N = 23 

∑X  =  874    ∑X
2
  = 34160 
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∑Y =  872    ∑Y
2 

 = 33994 

∑XY =  33934 

Untuk perhitungannya dengan rumus: 

2222 )()()((

))((

YYNXXN

YXXYN
Rxy






 

22 )872(33994(23)()874()34160(23(

)872)(874()33934(23




xyR

 

)760384781862)(763876785680(

762128780482




xyR

 

)21478)(21804(

18354
xyR

 

468306312

18354
xyR

 

3863,21640

18354
xyR

 

               
84813643,0xyR

 

Dari perhitungan tersebut didapat koefisien korelasi 0,84813643. 

Koefisien tersebut kemudian dimasukkan dalam rumus Spearman Brown:  

ri =  

ri =  

ri =  

ri = 0,91782881 



 

 

ri = 0,918 

Dari hasil perhitungan reliabilitas di atas, dapat diketahui nilai reliabilitas 

instrument pada variabel lingkungan sekolah sebesar 0,918, kemudian 

dikonsultasikan dengan “r” tabel pada taraf signifikansi 5% adalah sebesar 0,632. 

Jadi rhitung > rtabel yaitu, 0,918 > 0,632, maka instrument pada variabel lingkungan 

sekolah reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian. 

Perhitungan Reliabilitas Angket Minat Belajar 

N  = 23 

∑X  = 649  ∑X
2
  = 18959 

∑Y  = 690  ∑Y
2 

 = 21330 

∑XY = 19945 

Untuk perhitungannya dengan rumus: 

2222 )()()((

))((

YYNXXN

YXXYN
Rxy






 

22 )690(21330(23)()649()18959(23(

)690)(649()19945(23




xyR

 

)476100490590)(421201436057(

447810458735




xyR

 

)14490)(14856(

10925
xyR

 

215263440

10925
xyR

 

8588,14671

10925
xyR

 



 

 

         
74462276,0xyR  

Dari perhitungan tersebut didapat koefisien korelasi 0,74462276. 

Koefisien tersebut kemudian dimasukkan dalam rumus Spearman Brown:  

ri =   

ri =  

ri =  

ri = 0,85362037 

ri = 0,853 

Dari hasil perhitungan reliabilitas di atas, dapat diketahui nilai reliabilitas 

instrument pada variabel minat belajar sebesar 0,853, kemudian dikonsultasikan 

dengan rtabel pada taraf signifikansi 5% adalah sebesar 0,632. Jadi rhitung > rtabel 

yaitu 0,853 > 0,632, maka instrument pada variabel minat belajar reliabel dan 

dapat digunakan untuk penelitian. 

 

1. Tahap analisis hasil penelitian 

a. Uji prasyarat 

Analisis regresi pada dasarnya memiliki syarat atau asumsi dasar yang 

digunakan dalam analisis regresi yang disebut dengan asumsi klasik.
55

 Untuk 

menghindari kesalahan dalam penyebaran data yang tidak 100% normal (tidak normal 
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sempurna), dalam penelitian ini dilakukan uji pemenuhan asumsi klasik yaitu uji 

normalitas. Sedangkan untuk perhitungan analisis uji asumsi klasik dalam penelitian 

ini menggunakan program SPSS versi 16. 

b. Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 dan 2 dengan 

menggunakan rumus regresi linier sederhana, karena dalam penelitian ini akan 

mencari pola hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel 

independen. Sedangkan langkah-langkah yang diperlukan dalam analisis regresi 

linier sederhana adalah sebagai berikut: 

1) Merumuskan/mengidentifikasi variabel 

Variabel independen: (X) 

Variabel dependen: (Y) 

2) Mengestimesi/menaksir model  

Mencari nilai  dan  dengan rumus:
56

 

a. Menghitung nilai  

=  

b. Menghitung nilai  

=  -  

c. Mendapatkan model/persamaan regresi linier sederhana 

 = +  

3) Menguji signifikansi model 
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Menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel Anova (Analysis of varience) untuk 

menguji signifikansi pengaruh Variabel x terhadap Variabel y. 

Sumber Variasi Degreeof 

Freedom (df) 

Sum of Squer (SS) Mean Squer 

(MS) 

Regresi 1 SS Regresi (SSR) 

 

MSR=  

 

 

Error n-2 SS Error (SSE) 

 

MS Error 

(MSE)=  

Total n-1 SS Total (SST) 

SST=  

 

 

Daerah penolakan: 

=  

Tolak  bila >  

4) Menghitung koefisien determinasi  (besarnya pengaruh Variabel x terhadap 

Variabel y)
57

 

R
2
=   100 % 

Keterangan: 

n =Jumlah observasi/pengamatan 

                                                           
57

Ibid., 123-124. 



 

 

x = Data variabel x (independen) 

y = Data variabel y (dependen) 

= Mean/rata-rata dari penjumlahan data variabel x 

=  Mean/rata-rata dari penjumlahan data variabel y 

= Slope (kemiringan garis lurus) populasi 

= Intercept (titik potong) populasi 

c. Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah 3 menggunakan rumus analisis regresi 

linier ganda dengan 3 variabel bebas/independen. Sedangkan langkah-langkah yang 

perlu dilakukan dalam analisis regresi linier ganda dengan 3 variabel 

bebas/independen adalah: 

1. Merumuskan/mengidentifikasi variabel 

1) Variabel independen:  

Lingkungan Sekolah ( ) 

Minat Belajar Siswa ( ) 

2) Variabel dependen: 

Hasil Belajar Siswa Kelas IV (Y) 

2. Mengestimasi/menaksir model 

Mencari nilai , , dan  dengan rumus:
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 =  
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 =  

 

 =  

3. Uji signikansi model 

1) Menghitung nilai SSR 

SSR = +  

2) Menghitung nilai SSE 

SSE = + ) 

3) Menghitung nilai SST 

SST =  

4) Menghitung nilai MSR 

MSR =  

5) Menghitung nilai MSE 

MSE =  =  

6) Membuat tabel ANOVA (Analysis of Variance) dengan hasil perhitungan 

yang telah didapatkan. 

Variation 

Source 

d

f 

Sum of Squere (SS) Mean 

Squer 

(MS) 

Regressio 2 SS Regression (SSR): MS 



 

 

n  

 

Regressio

n (MSR): 

 

Error n-

3 

SS Error (SSE): 

 

MS Error 

(MSE): 

 

Total n-

1 

SS Total (SST): 

 

 

Hipotesis: 

H0 : 1 = β2 = 0 

H1 :minimal ada satu, β1 = 0 untuk i = 1,2 

Daerah penolakan: 

Fhitung  =  

Tolak  bila >  

4. Menghitung nilai , dengan rumus:
59

 

 =   100 % 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya MI Khanzul Huda 

Pada tahun 1966 di Dusun Bakalan Desa Gundik Kecamatan Slahung Ponorogo telah 

terbentuk pendidikan bercirikan islam, pendidikan ini berjalan atas ide bapak Drs. H. Imam 

Afandi sekaligus sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Kanzul Huda. Untuk kelancaran 

pendidikan ini di bentuk suatu pengurus yang di seponsori oleh Bapak H. Imam Afandi 

bersama Saudara beliau dan beberapa tokoh masyarakat di antaranya : Bapak H. Syamsudin, 

Bapak KH. Sayuti, Kyai Yatni Hasan, dengan memberi nama Madrasah Ibtida’iyah Kanzul 

Huda, atas hasil jerih payah pengurus Madrasah ini makin lama makin bertambah jumlah 

muridnya. 

Madrasah Ibtidaiyah Kanzul Huda merupakan salah satu lembaga pendidikan Formal 

tingkat dasar Islam yang pertama berdiri di lingkungan masyarakat Kecamatan Slahung 

Kota Ponorogo.  

Pembangunan gedung Madrasah  adalah hasil kerjasama dan secara gotong royong 

oleh masyarakat desa Gundik, bantuan dari para dermawan, tokoh masyarakat dan 

masyarakat kecil ikut menyumbang sesuai dengan keikhlasannya. Akhirnya pada tahun 1966 

berdirilah gedung Madrasah. 

Adapun Faktor yang melatar belakangi berdirinya MI Kanzul Huda adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 

mewujudkan Kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 



 

 

2. berjuang demi tegaknya agama Islam 

3. Mencetak generasi muda islam ala ahlussunah wal jamaah yang berakhlakul karimah.
60

 

 

2. Letak Geografis MI Khanzul Huda 

Madrasah Ibtidaiyah Bakalan Desa Gundik Kecamatan Slahung Ponorogo merupakan 

sekolah tingkat dasar di bawah naungan Departemen Agama yang beralamatkan di jalan 

Raden Patah No 4 desa Desa Gundik Kecamatan Slahung Ponorogo. Adapun lokasi 

Madrasah Ibtidaiyah Kanzul Huda terletak pada geografis yang sangat cocok untuk proses 

belajar mengajar yang terletak di tengah pemukiman penduduk. Madrasah ini di bangun 

dengan pertimbangan tata letak bangunan yang memberikan kenyamanan untuk belajar. Hal 

ini dapat di lihat dari tata letak ruang belajar yang agak jauh dari jalan raya sehingga 

kebisingan dari kendaraan bermotor dan kendaraan umum yang melintasi jalan raya apat 

diminimalisir dan siswa tetap belajar dengan nyaman. 

Adapun batas – batas dari komplek MI Kanzul Huda Desa Gundik Kecamatan Slahung 

Ponorogo adalah sebelah selatan berbatasan dengan jalan Desa, sebelah barat dengan makam 

umum, sebelah timur  berbatasan dengan jalan desa, sebelah utara berbatasan dengan ladang 

penduduk. 

3. Visi, Misi dan Tujuan MI Khanzul Huda 

VISI MI Kanzul Huda yaitu: 

“Meluluskan peserta didik yang unggul dalam prestasi, Tangkas dalam kompetisi dan 

santun dalam budi pekerti”.
61
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MISI dari MI. Kanzul Huda  

1. Menyelenggarakan pendidikan secara efektif  sehingga siswa berkembang secara 

maksimal. 

2. Menjadikan madrasah sebagai madrasah pioner. 

3. Menjadikan madrasah sebagai pusatnya syiar islam khususnya ahlussunnah  waljama’ah. 

4. Menyelenggarakan pembelajaran untuk menumbuhkembangkan kemampuan berpikir 

aktif, kreatif dan aktif dalam memecahkan masalah 

5. Menyelenggarakan pengembangan diri sehingga siswa dapat berkembang sesuai dengan 

minat dan bakatnya 

6. Menumbuh kembangkan lingkungan  dan perilaku religius sehingga siswa dapat 

mengamalkan dan mengahayati agamanya secara nyata. 

7. Mewujudkan lingkungan madrasah yang bersih, sehat dan asri serta nyaman bagi seluruh 

warga madrasah. 

8. Menumbuh kembangkan perilaku terpuji dan praktik nyata sehigga siswa dapat menjadi 

teladan bagi teman dan masyarakatnya  

9. Menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang tangguh, jujur dan amanah sebagai wujud 

tanggung jawab seorang muslim yang menguasai sains dan teknologi 

10. Meningkatkan prestasi dalam berbagai olimpiade/lomba 

11. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada mutu lulusan yang berkualitas 

baik secara keilmuan, maupun secara moral dan sosial  

12. Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi sehingga madrasah semakin 

berkembang pendidikannya. 
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4. Struktur Organisasi MI Khanzul Huda 

Madrasah Ibtidaiyah Kanzul Huda adalah sekolah dibawah naungan Departemen 

Agama setingkat SD, yang berciri khas agama islam, tentunya mempunyai susunan kerja 

atau struktur organisasi yang bertanggung jawab pada tugasnya masing – masing demi 

kelancaran aktivitas belajar mengajar dan terselenggaranya pendidikan yang kondusif di MI 

Kanzul Huda.
62

 

1. Ketua Yayasan : Drs H. Imam Afandi 

2. Ketua Komite  : Shoiman Luqman Hakim 

3. Kepala Madrasah : Moh. Rofiq Hidayat. I, S.Th.I 

4. Tata Usaha  : Hanifatin, S.Pd.I 

5. Operator   : Siti Masvuvah, S.Pd.I 

6. Bendahara BOS : Kolif Dwi Lestari, S.Pd.I 

7. Bendahara MI  : Suprihatin, S.Pd.I 

8. Kurikulum  : Ida Mariyatul Kiptiyah, S.Pd.I 

9. Kesiswaan  : Ahmad Syaekhoni, S.Pd.I 

10. Humas   : Fathul Mujib, S.Pd 

11. UKS   : Khoirul Huda Salim, S.Pd 

12. Perpustakaan  : Damiyem, S.Pd.I 

13. Kerohanian  : Imam Mustaqim, S.Pd.I 

14. Koperasi-Kantin : Hanifatin, S.Pd.I  
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5. Keadaan Kepala Sekolah dan Guru MI Khanzul Huda 

Kegiatan belajar mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Kanzul Huda di selenggarakan pada 

waktu pagi hari, di mulai pada pukul 07.00 – 14.25 WIB, menyadari sangat pentingnya 

tenaga kependidikan dan keberhasilan proses belajar mengajar, lembaga pendidikan ini 

benar – benar memperhatikan mutu guru. Hal ini dibuktikan dengan tenaga pengajar yang 

mengajar di lembaga ini yaitu hampir semua guru berlatar belakang pendidikan dan mereka 

mengampu bidang study yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Jumlah tenaga 

seluruhnya ada 18 orang guru dan 1 orang karyawan dengan rincian guru lulusan S1 15 

orang, MA 2 orang, MTs 2 orang.
63

 

6. Keadaan Siswa/siswi MI Khanzul Huda 

Di Madrasah Ibtidaiyah Kanzul Huda pada tahun pelajaran 2017/2018, jumlah siswa 

secara keseluruhan adalah 141 siswa, yang terdiri dari 27 siswa kelas I, 33 siswa kelas II, 31 

siswa kelas III, 23 siswa kelas IV, 13 siswa kelas V dan 14 siswa kelas VI.
64

 

7. Keadaan Sarana dan Prasarana 

Dalam dunia pendidikan, sarana dan prasarana memegang peranan penting didalam 

menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Bahkan saran dan prasarana mutlak di 

perlukan karena semakin lengkap sarana yang ada dalam suatu sekolah semakin menunjang 

proses belajar mengajar. Tanpa adanya sarana dan prasarana didalam pendidikan maka 

proses pembelajaran itu tidak akan berlangsung sebagaimana kondisi yang ideal dalam 

rangka pencapaian tujuan pendidikan.Sarana dan prasarana tersebut meliputi :
65
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2. Bangunan Madrasah 

Bangunan mencakup semua bangunan atau gedung yang ada di MI Kanzul Huda, 

baik ruang kelas maupun jumlah bangunan lain yang merupakan penunjang dalam 

penyelenggaraan pendidikan di MI tersebut yang bersifat permanen, diantaranya ruang 

belajar atau kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, kamar mandi / WC, ruang 

laboratorium, ruang computer, ruang UKS dan mushola. 

3. Alat – alat pembelajaran 

Tersedianya ruang atau gedung saja tidak cukup, masih banyak peralatan yang 

masih berhubungan dengan proses kegiatan belajar mengajar, karena tanpa adanya alat – 

alat , kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan dengan sempurna. Adapun alat – alat 

tersebut yaitu : 75 set meja kursi siswa, 1 set meja kursi kepala sekolah, 12 set meja kursi 

guru, 1 set meja kursi tamu, 8 buah papan tulis, 1 papan pengumuman, 1 papan statistic, 4 

almari kantor, 10 gambar presiden dan wakil presiden, 6 gambar pancasila, 1 mesin ketik, 

1 komputer, 1 laptop, 12 jam dinding, 1 bel, 4 alat olahraga, 1 alat kesenian, 5 peta, 4 

globe, dan 8 kipas angin. 

 

B. Deskripsi Data 

Dalam penelitian ini yang dijadikan obyek penelitian adalah siswa kelas IV MI 

Khanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo yang berjumlah 23 siswa. Pada bab ini akan 

dijelaskan masing-masing variabel penelitian yaitu tentang lingkungan sekolah dan minat 

belajar siswa. Untuk menjelaskan variabel tersebut diperlukan perhitungan statistik. 

Sedangkan rumus yang digunakan adalah rumus Regresi Linier Sederhana dan Regresi 

Linier Berganda. 



 

 

1) Lingkungan Sekolah Siswa Kelas IV MI Khanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo 

Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

data tentang Lingkungan Sekolah Siswa Kelas IV MI Khanzul Huda. Data ini 

diperoleh dari angket yang disebarkan kepada siswa kelas IV MI Khanzul Huda 

Slahung Ponorogo yang berjumlah 23 siswa.  

Adapun angket penelitian variabel Lingkungan Sekolah dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Daftar Skor Angket Lingkungan Sekolah Siswa Kelas IV MI Khanzul 

Huda 

 

No Skor Frekuensi Persentase 

1 97 1 4,35% 

2 96 1 4,35% 

3 94 1 4,35% 

4 89 1 4,35% 

5 85 2   8,70% 

6 83 2 8,70% 

7 80 1 4,35% 

8 75 1 4,35% 

9 74 3 13,05% 

10 73 1 4,35% 

11 72 1 4,35% 

12 69 2 8,70% 

13 68 1 4,35% 

14 63 1 4,35% 

15 62 1 4,35% 



 

 

16 59 1 4,35% 

17 58 1 4,35% 

18 57 1 4,35% 

 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan perolehan skor variabel 

lingkungan sekolah tertinggi bernilai 88 dengan frekuensi 4 orang dan terendah 

bernilai 64 dengan frekuensi 5 orang. 

Untuk menganalisis lingkungan sekolah siswa kelas IV MI Khanzul Huda 

dalam kategori tinggi, sedang, rendah, peneliti mencari mean dan standar deviasi dari 

data di atas dengan bantuan aplikasi SPSS. Maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Deskripsi Statistik Lingkungan Sekolah  

Descriptive Statistics 

 Variabel 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

lingkungan 

sekolah 
23 57.00 97.00 75.6087 11.95727 

Valid N (listwise) 23     

 

Dari hasil di atas dapat diketahui Mx= 75,6087 dan SDx= 11.95727. Untuk 

mengetahui tingkatan lingkungan sekolah siswa tinggi, sedang dan rendah dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

a. Skor lebih dari Mx +1.SDx adalah termasuk kategori tinggi. 

b. Skor kurang dari Mx – 1.SDx adalah termasuk kategori rendah. 

c. Skor antara Mx-1.SDx sampai Mx + 1.SDx adalah termasuk kategori sedang.  

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut: 



 

 

Mx + 1.SDx = 75,6087 + 11,95727 

          = 87,56597 (dibulatkan 88) 

Mx – 1.SDx = 75,6087 – 11,95727 

          = 63,65143 (dibulatkan 64) 

Dengan demikian diketahui bahwa skor lebih dari 88 dikategorikan tingkat 

lingkungan sekolah tinggi, sedangkan skor 64-88 dikategorikan tingkat 

lingkungan sekolah sedang dan skor kurang dari 64 dikategorikan tingkat 

lingkungan sekolah rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat lingkungan sekolah siswa 

kelas IV MI Khanzul Huda dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Kategori Lingkungan Sekolah 

 

No  Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 88 4 17,40% Tinggi 

2 64-88 14 75,61% Sedang  

3 Kurang dari 64 5 21,70% Rendah 

 Jumlah 23 100%  

 

Dari kategori tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan lingkungan 

sekolah kelas IV MI Khanzul Huda dalam kategori tinggi dengan frekuensi 

sebanyak 4 responden (17,40%), dalam kategori sedang dengan frekuensi 

sebanyak 14 responden (75,61%), dan dalam kategori rendah dengan frekuensi 

sebanyak 5 responden (21,70%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan 



 

 

bahwa lingkungan sekolah kelas IV MI Khanzul Huda adalah sedang karena 

dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan prosentasenya 75,61%. 

2) Minat Belajar Siswa Kelas IV MI Khanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo 

Deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk memberikan gambaran 

tentang sejumlah data hasil penskoran angket yang disebarkan kepada siswa 

sesuai dengan kisi-kisi instrument yang telah ditetapkan. Untuk mendapatkan data 

mengenai minat belajar peneliti menggunakan metode angket. Dalam penelitian 

ini yang dijadikan objek penelitian adalah siswa kelas IV MI Khanzul Huda 

dengan jumlah 23 siswa.  

Adapun hasil skor minat belajar siswa kelas IV MI Khanzul Huda Gundik 

Slahung Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018 dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.4 

Daftar Skor Angket Minat Belajar Kelas IV MI Khanzul Huda 

 

No  Skor Frekuensi  Persentase 

1 80 1 4,35% 

2 79 1 4,35% 

3 72 1 4,35% 

4 67 1 4,35% 

5 65 2 8,70% 

6 64 1 4,35% 

7 62 1 4,35% 

8 61 2 8,70% 

9 55 2 8,70% 

10 54 2 8,70% 

11 53 4 17,40% 



 

 

12 50 1 4,35% 

13 49 2 8,70% 

14 43 1 4,35% 

15 42 1 4,35% 

 

Dari tabel skor angket minat belajar diatas dapat diambil kesimpulan 

perolehan skor variabel minat belajar tertinggi bernilai 68 dengan frekuensi 3 

orang dan terendah bernilai 48 dengan frekuensi 2 orang. 

Untuk menganalisa tingkat minat belajar siswa kelas IV MI Khanzul Huda 

dalam kategori tinggi, sedang dan rendah peneliti mencari mean dan standar 

deviasi dari data di atas dengan bantuan aplikasi SPSS. Maka diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Deskripsi Statistik Minat Belajar 

 

 

 

 

Dari hasil diatas dapat diketahui Mx= 58,2174 dan SDx= 10,05872. Untuk 

mengetahui tingkatan minat belajar siswa tinggi, sedang dan rendah, dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

a. Skor lebih dari Mx + 1.SDx adalah termasuk kategori tinggi. 

b. Skor kurang dari Mx – 1.SDx adalah termasuk kategori rendah. 

c. Skor antar Mx-1.SDx sampai Mx + 1.SDx adalah termasuk kategori sedang. 

Descriptive Statistics 

Variabel  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

minat belajar 23 42.00 80.00 58.2174 10.05872 

Valid N 

(listwise) 
23 

    



 

 

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut: 

Mx + 1.SDx = 58,2174 + 10,05872  

     = 68,27612 (dibulatkan 68) 

Mx – 1.SDx = 58,2174 – 10,05872 

    = 48,15868 (dibulatkan 48) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 68 dikategorikan 

tingkat minat belajar siswa kelas IV MI Khanzul Huda tinggi, sedangkan skor 

48-68 dikategorikan tingkat minat belajar siswa kelas IV MI Khanzul Huda 

sedang dan skor rendah dari 48 dikategorikan tingkat minat belajar siswa 

kelas IV MI Khanzul Huda. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat minat belajar siswa kelas IV 

MI Khanzul Huda dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Kategori Minat Belajar  

No  Nilai  Frekuensi  Frekuensi  Kategori 

1 Lebih dari 68 3 13,00% Tinggi 

2 48-68 18 58,22% Sedang  

3 Kurang dari 48 2 8,70% Rendah  

Jumlah  23 100%  

 

Dari kategori diatas dapat diketahui bahwa yang menyatakan minat belajar 

siswa kelas IV MI Khanzul Huda dalam kategori tinggi dengan frekuensi 

sebanyak 3 responden (13,00%), dalam kategori sedang dengan frekuensi 

sebanyak 18 responden (58,22%), dan dalam kategori rendah dengan frekuensi 

sebanyak 2 responden (8,70%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan 



 

 

bahwa minat belajar siswa kelas IV MI Khanzul Huda adalah sedanag karena 

menunjukkan prosentasenya 58,22%. 

C. Analisis Data 

 Setelah mengadakan penelitian dan data yang diperlukan terkumpul sesuai 

pembahasan pada skripsi ini, tahap selanjutnya adalah menganalisis data agar diketahui 

maksud dari data tersebut. 

1. Uji Prasyarat  

a. Uji Normalitas  

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data dari variabel yang 

diteliti itu normal atau tidak. Uji normalitas penelitian ini dilakukan dengan rumus 

Kolmogorof Smirnov dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Untuk lebih 

jelasnya, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized Residual 

N 23 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 15.32338315 

Most Extreme Differences Absolute .198 

Positive .096 

Negative -.198 

Kolmogorov-Smirnov Z .951 

Asymp. Sig. (2-tailed) .326 

a. Test distribution is Normal.  

   



 

 

 

Cara membacanya: 

Ho : Populasi berdistribusi normal 

Ha : Populasi tidak berdistribusi normal 

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas diperoleh nilai signifikansi > α (0,326>α)maka 

Ho diterima, yang artinya bahwa data residual distribusi normal. 

b. Uji Linieritas  

Tujuan uji linieritas adalah untuk mencari antara dua variabel mempunyai 

hubungan yang linier atau tidak. Jika tidak linier maka analisis regresi tidak dapat 

dilanjutkan. Uji linieritas penelitian ini diuji dengan menggunakan SPSS, dua variabel 

dikatakan mempunyai hubunganyang linier bila nilai signifikansi pada deviation from 

linearity > 0,05. Untuk lebih jelasnya hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Uji Linieritas Lingkungan Sekolah dengan Hasil Belajar  

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Hasil belajar * 

Lingkungan sekolah 

Between 

Groups 

(Combined) 4545.290 17 267.370 .896 .611 

Linearity 536.598 1 536.598 1.799 .238 

Deviation 

from 

Linearity 

4008.692 16 250.543 .840 .643 

Within Groups 1491.667 5 298.333   

Total 6036.957 22    

 



 

 

Berdasarkan uji linieritas di atas diperoleh nilai signifikansi > α (0,643 > 0,05) yang 

artinya terdapat hubungan linier secara signifikan antara variabel lingkungan sekolah 

dengan hasil belajar siswa. 

Tabel 4.9 

Uji Linieritas Minat Belajar dengan Hasil Belajar 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Hasil belajar * 

Minat belajar 

Between 

Groups 

(Combined) 3880.707 14 277.193 1.028 .506 

Linearity 175.612 1 175.612 .652 .443 

Deviation from 

Linearity 
3705.095 13 285.007 1.057 .486 

Within Groups 2156.250 8 269.531   

Total 6036.957 22    

 

Berdasarkan uji linieritas di atas diperoleh nilai signifikansi >α(0,486> 0,05) yang 

artinya terdapat hubungan linier secara signifikan antara variabel minat belajar 

dengan hasil belajar. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan uji Heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.10 

Uji Heterokedastisitas lingkungan sekolah dan minat belajar terhadap hasil belajar  

 

B

e

r

d

a

sarkan output di atas diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Lingkungan sekolah 

(X1) sebesar 0,027 lebih kecil dari 0,05, artinya terjadi heteroskedastisitas pada 

variabel Lingkungan sekolah (X1). Sementara itu, diketahui nilai signifikansi 

variabel Minat belajar (X2) yakni 0,815 lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada variabel Minat belajar (X2) 

d. Uji Multikolinieritas 

Tujuan uji Multikolinieritas adalah untuk menguji suatu model apakah terjadi 

hubungan yang sempurna atau hamper sempurna antara variabel bebas, sehingga sulit 

untuk memisahkan pengaruh antara variabel secara individu terhadap variabel terikat. 

Pengujian ini untuk mengetahui apakah antar variabel bebas dalam persamaan regresi 

tersebut tidak saling berkorelasi. 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -21.196 15.609  -1.358 .190 

Lingkungan sekolah  .398 .166 .475 2.394 .027 

Minat belajar .047 .198 .047 .237 .815 

a. Dependent Variable: RES2     



 

 

Tabel 4.11 

Uji Multikolinieritas lingkungan sekolah dan minat belajar terhadap hasil 

belajar  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 82.102 27.741  2.960 .008   

Lingkungan sekolah  -.417 .296 -.301 -1.412 .173 .969 1.032 

Minat belajar .368 .351 .223 1.047 .308 .969 1.032 

a. Dependent Variable: Hasil belajar       

 

Pengambilan keputusan dengan melihat nilai VIF dan tolerance: 

1. Melihat nilai tolerance  

a. Tidak terjadi Multikolinieritas, jika nilai tolerancelebih besar 0,10 

b. Terjadi multikolinieritas, jika nilai tolerance lebih kecil atau sama dengan 

0,10 

2. Melihat nilai VIF ( Variance Inflation Factor 

a. Tidak terjadi multikolinieritas, jika nilai VIF lebih kecil 10.,00 

b. Terjadi multikolinieritas, jika nilai VIF lebih besar atau sama dengan 10,00 

Berdasarkan output SPSS diatas, dapat disimpulkan bahwa Tidak terjadi 

Multikolinieritas antar variabel independenyt dalam model regresi karena nilai 

tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10 

 

 

 

 



 

 

2. Uji Hipotesis 

a. Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV MI 

Khanzul Huda  

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil 

belajar siswa kelas IV MI Khanzul Huda, maka peneliti menggunakan teknik 

perhitungan regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.12 

Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap Hasil Belajar  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 101.775 21.104  4.822 .000 

Lingkungan sekolah .393 .274 .298 1.731 . 001 

a. Dependent Variable: Hasil belajar     

 

1) Persamaan regresi sederhana  

Pada tabel Coefficients, pada kolom B pada Constant (a) adalah 101,775; sedang 

nilai lingkungan sekolah (b) adalah 0,393; sehingga persamaan regresinya dapat 

ditulis: 

Y = a + bX atau 101,775 + 0,393X 

Y = Variabel dependen 

X = Variabel Independen 

a = Nilai konstanta 

b = Koefisien Regresi 



 

 

 sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan: 

a) Konstanta sebesar 101,775; artinya jika lingkungan sekolah nilainya 0,393 maka 

haisl belajar siswa nilainya sebesar 101,775. 

b) Koefisien regresi variabel lingkungan sekolah sebesar 0,393; artinya jika 

lingkungan sekolah mengalami kenaikan satu satuan, maka hasil belajar siswa 

akan mengalami peningkatan sebesar 0,393 satuan. Koefisien bernilai positif 

artinya hubungan antara lingkungan sekolah dengan hasil belajar adalah positif, 

artinya semakin tinggi lingkungan sekolah maka semakin meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

2) Pengajuan Hipotesis 

  Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara signifikan antara lingkugan 

sekolah terhadap hasil belajar siswa 

Hipotesis: 

Ho : tidak ada pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa 

Ha : ada pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa 

Berdasarkan tabel coefficient diatas diperoleh nilai t hitung > t tabel (1,731 > 1,71 ) 

dan nilai signifikansi <α (0, 001 < 0,05) maka Ho ditolak artinya bahwa lingkungan 

sekolah berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nilai t hitung positif, artinya 

pengaruh positif, semakin baik lingkungan sekolah maka semakin meningkat hasil 

belajar siswa. 

 



 

 

Tabel 4.13 

Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap Hasil Belajar  

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .298
a
 .089 .045 16.18400 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan sekolah 

b. Dependent Variable: Hasil belajar  

 

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 

0,298 dan dijelaskan besarnya prosentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terkait yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan 

R. Dari output tersebut diperoleh koefisien (R
2
) sebesar 0,089, yang mengandung 

pengertian bahwa pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa kelas IV 

MI Khanzul Huda sebesar 89% sedang sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

b. Pengaruh Minat Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV MI Khanzul Huda  

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar 

siswa kelas IV MI Khanzul Huda, maka peneliti menngunakan teknikn prhitungan 

regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS, lebih jelasnya hasilnya dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabel 4.14 

Pengaruh Minat Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 55.604 20.907  2.660 .000 

Minat 

belajar 
.281 .354 .171 1.793 .000 

a. Dependent Variable: Hasil belajar    

 

1) Persamaan regresi sederhana pada tabel Coeficien, pada kolom B pada Constant 

(a) adalah 55,604; sedang nilai minat belajar (b) adalah 0,281 sehingga 

persamaan regresinya dapat ditulis: 

Y = a + bX atau 55,604 + 2,81X 

Y = Variabel dependen  

 X = Variabel Independen 

a = Nilai konstanta 

b = Koefisien Regresi 

 sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan: 

c) Konstanta sebesar 55,604; artinya jika minat belajar nilainya 0,281 maka haisl 

belajar siswa nilainya sebesar 55,604. 

d) Koefisien regresi variabel minat belajar sebesar 55,604; artinya jika minat belajar 

mengalami kenaikan satu satuan, maka hasil belajar siswa akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,281 satuan. Koefisien bernilai positif artinya hubungan 



 

 

antara minat belajar dengan hasil belajar adalah positif, artinya semakin tinggi 

minat belajar maka semakin meningkatkan hasil belajar siswa. 

2) Pengajuan Hipotesis 

   Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara signifikan antara minat belajar 

terhadap hasil belajar siswa 

Hipotesis: 

Ho : tidak ada pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa 

Ha : ada pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa 

  Berdasarkan tabel coefficient diatas diperoleh nilai t hitung > t tabel (1,793 > 

1,71) dan nilai signifikansi <α (0,000 < 0,05) maka Ho ditolak artinya bahwa minat 

belajar  berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nilai t hitung positif, artinya pengaruh 

positif, semakin baik minat belajar maka semakin meningkat hasil belajar siswa. 

Tabel 4.15 

Pengaruh Minat Belajar terhadap Hasil Belajar  

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .171
a
 .029 -.017 16.70663 

a. Predictors: (Constant), Minat belajar  

b. Dependent Variable: Hasil belajar  

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 

0,171 dan dijelaskan besarnya prosentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terkait yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan 

R. Dari output tersebut diperoleh koefisien (R
2
) sebesar 0,029, yang mengandung 



 

 

pengertian bahwa pengaruh lminat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas IV MI 

Khanzul Huda sebesar 29% sedang sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

c. Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Minat Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 

IV MI Khanzul Huda 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh lingkungan sekolah dan minat belajar 

terhadap hasil belajar siswa kelas IV MI Khanzul Huda, maka peneliti menngunakan 

teknikn prhitungan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS, lebih jelasnya 

hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.16 

Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Minat Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 83.573 26.362  3.170 .005 

Lingkungan 

sekolah 
.457 .278 .347 1.641 .116 

Minat belajar .396 .348 .240 1.138 .268 

a. Dependent Variable: Hasil 

belajar 

    

 

1) Persamaan regresi linier berganda  

Y = a + b1X1 + b2X2 

Y = 83,573 + 0,457 X1 + 0,396X1 

Y  = Variabel dependen  

X1,X2  = Variabel independen 

a  = Nilai konstanta  



 

 

b1, b2  = Koefisien regresi 

persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Konstanta sebesar 83,573; artinya jika lingkungan sekolah, minat belajar 

nilainya o, maka hasil belajar siswa nilainya 83,573. 

b) Koefisien regresi variabel lingkungan sekolah sebesar 0, 457; artinya jika 

lingkungan sekolah mengalami kenaikan satu satuan, maka hasil belajar akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,457 

c) Koefisien regresi variabel minat belajar sebesar 0,396; artinya jika minat 

belajar mengalami kenaikan satu satuan, maka hasil belajar siswa akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,396 

2) Uji F (Uji koefisien regresi secara bersama-sama) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel independen atau tidak. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.17 

Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Minat Belajar terhadap Hasil Belajar 

Siswa 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 871.223 2 435.611 3.687 .000
a
 

Residual 5165.734 20 258.287   

Total 6036.957 22    

a. Predictors: (Constant), Minat belajar, Lingkungan sekolah   

b. Dependent Variable: Hasil belajar    

 

Hipotesis:  



 

 

Ho : lingkungan sekolah dan minat belajar secara bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap hasil belajar 

Ha : lingkungan sekolah dan minat belajar secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa 

Berdasarkan tabel Anova diatas diperoleh F hitung > F tabel (3,687>3,42) dan 

nilai signifikansi <α (0,000<0,05) maka Ho ditolak, artinya bahwa lingkungan 

sekolah dan minat belajar siswa secara bersama-sama berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa kelas IV MI Khanzul Huda. 

3) Analisis koefisien determinasi (adjusted R
2
) 

Tabel 4.18 

Lingkungan Sekolah dan Minat Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .380
a
 .144 .059 16.07130 

a. Predictors: (Constant), Minat belajar, Lingkungan sekolah 

b. Dependent Variable: Hasil belajar  

 

Tabel model summary diatas menjelaskan besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,380 dan dijelaskan besarnya prosentase 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait yang disebut koefisisen 

determinasi yang merupakan hasil dari pengkuadratan R. dari output tersebut 

diperoleh koefisien (R
2
) sebesar 0,144, yang mengandung pengertian bahwa 

pengaruh lingkungan sekolah dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 

IV MI Khanzul Huda adalah sebesar 14,4%, sedang sisanya dipengaruhi oleh 

variabel yang lain. 



 

 

 

D. Pembahasan dan Interpretasi  

 Dalam penelitian ini, peneliti mengamati empat hal yang menjadi pokok bahasan yaitu 

lingkungan sekolah, minat belajar, hasil belajar serta pengaruh lingkungan sekolah dan minat 

belajar terhadap hasil belajar siswa kelas IV MI Khanzul Huda. Dalam pembahasan tentang 

lingkungan sekolah dan minat belajar, peneliti mengumpulkan data dengan menyebar angket 

kepada 23 siswa kelas IV MI Khanzul Huda. Dari analisis data tentang lingkungan sekolah 

diperoleh informasi bahwa tingkat lingkungan sekolah siswa kelas IV MI Khanzul Huda dalam 

kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 4 responden (17,40%), dalam kategori sedang dengan 

frekuensi sebanyak 14 responden (60,90%), dan dalam kategori rendah dengan frekuensi 

sebanyak 5 responden (21,70%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa 

lingkungan sekolah kelas IV MI Khanzul Huda adalah sedang dengan prosentasenya 60,90%. 

Dari analisis data tentang minat belajar dipeoleh informasi bahwa tingkat minat belajar 

siswa kelas IV MI Khanzul Huda dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 3 responden 

(13,00%), dalam kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 18 responden (78,30%), dan dalam 

kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 2 responden (18,70%). Dengan demikian, secara 

umum dapat dikatakan bahwa minat belajar siswa kelas IV MI Khanzul Huda adalah sedang 

karena menunjukkan prosentasenya 78,30%. 

Lingkungan sekolah turut berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Lingkungan sekolah 

yang baik akan menghasilkan hasil belajar yang baik pula. Dari hasil perhitungan analisis regresi 

sederhana tentang pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa dengan 

menggunakan bantuan SPSS maka diperoleh Nilai t hitung > t tabel (1,731>1,71) dan nilai 



 

 

signifikansi <α (0,001<0,05) maka Ho ditolak. Jadi lingkungan sekolah berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa dengan prosentase pengaruhnya sebesar 89%. Dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan sekolah memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa di MI Khanzul Huda sebesar 

89%. 

Minat belajar juga berperan dalam peningkatan hasil belajar siswa. Apabila minat belajar 

siswa baik maka hasil belajar siswa juga akan baik pula, sehingga hasil belajar siswa akan 

mengalami peningkatan. Dari hasil perhitungan analisis regresi sederhana tentang pengaruh 

minat belajar terhadap hasil belajar siswa dengan menggunakan SPSS maka diperoleh nilai t 

hitung > t tabel (1,793>1,71) dan nilai signifikansi <α(0,000<0,05),maka Ho ditolak. Jadi 

minat belajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dengan prosentase pengaruhnya sebesar 

29%, dapat disimpulkan bahwa minat belajar memiliki pengaruh minat belajar siswa kelas IV MI 

Khanzul Huda sebesar 29%. 

Dari hasil perhitungan analisis regresi berganda tentang pengaruh lingkungan sekolah dan 

minat belajar terhadap hasil belajar siswabdengan menggunakan SPSS 16 maka diperoleh F 

hitung > F tabel (3,687>3,42) dan nilai signifikansi<α (0,000<0,05) maka Ho ditolak. Dengan 

hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa lingkungan sekolah dan minat belajar berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa dengan prosentase pengaruhnya sebesar 14,4%, Sedangkan 85,6% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti. 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua hal, yaitu siswa itu sendiri dan lingkungannya. 

Pertama, siswa dalam arti kemampuan berfikir atau tingkah laku intelektul, motivasi, minat, dan 

kesiapan siswa baik jasmani maupun rohani. Kedua, lingkungan yaitu sarana dan prasarana, 



 

 

kompetensi guru, kreativitas guru, sumber-sumber belajar, metode serta dukungan lingkungan 

keluarga, dan lingkungan sekolah. 

Hasil belajar yang dicapai peserta didik merupakan hasil interaksi dari beberapa faktor 

yang mempengaruhi, baik faktor internal dan faktor eksternal, dari faktor internal adalah  

kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan sikap, kebiasaan belajar, serta 

kondisi fisik dan kesehatan, dan dari faktor eksternal adalah lingkunag keluarga, lingkungan 

sekolah dan lingkungan masyarakat. Lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor yang ikut 

menentukan hasil belajar siswa. Semakin tinggi kemampuan belajar siswa dan kualitas 

pengajaran di sekolah, maka semakin tinggi pula hasil belajar siswa. 

Lingkungan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar, 

kualitas guru, metode mengajar, kesesuaian kurikulum, dengan kemampuan anak, keadaan 

fasilitas/perlengkapan di sekolah, keadaan ruangan, jumlah murid perkelas, pelaksanaan tata 

tertib (disiplin) dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. 

Minat untuk belajar yang tinggi akan membuat siswa dalam mencapai hasil belajar lebih 

baik dibandingkan dengan siswa yang memiliki minat belajar yang rendah. Siswa yang memiliki 

minat tinggi mereka dapat mencapai hasil belajar yang tinggi. Jadi siswa yang memiliki minat 

belajar yang tinggi dalam belajar akan tumbuh semangat untuk belajar dengan baik sehingga 

akan memperoleh hasil belajar yang tinggi. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian pembahasan yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat menyimpulkan tiga 

hal yang berkaitan dengan rumusan masalah, yaitu: 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa 

kelas IV MI Khanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo. Besar pengaruhnya adalah 

8,9 %, sedangkan 91,1 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 

IV MI Khanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo. Besar pengaruhnya adalah 2,9 %, 

sedangkan 97,1 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.  

3. Ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan sekolah dan minat belajar terhadap 

hasil belajar siswa kelas IV MI Khanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo. Besar 

pengaruhnya adalah 14,4 %, sedangkan 85,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti.  

 

 

 

 



 

 

 

 

B. Saran  

Pada akhir skripsi ini, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak berikut: 

1. Bagi Sekolah  

Bagi sekolah hendaknya menciptakan suasana yang nyaman dan tenang serta 

memberika sarana dan prasarana yang baik. 

2. Bagi siswa 

Hendaknya selalu belajar dengan baik dan memperbaiki diri agar siswa mampu 

mendapatkan hasil yang maksimal. 

3. Bapak/ibu guru 

Untuk selalu berperan aktif dalam membimbing belajar dan memberikan pelajaran 

agar siswa mampu memperbaiki kualitas dirinya sehingga mampu bersaing ditengah-

tengah masyarakat 

4. Peneliti yang akan datang 

Penelitian ini akan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan 

pembaharuan menyikapi masalah hasil belajar dan diharapkan meneliti faktor lain 

yang mempengaruhi hasil belajar siswa yang belum peneliti teliti. 
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