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ABSTRAK 

 

Lestari, Dwi. 2019. Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Kebutuhan Berprestasi 

terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI Kelas VII SMP 

Negeri 1 Balong Tahun Ajaran 2018/2019. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo, Pembimbing, Dr. Muhammad Ali, M. Pd. 

 

Kata Kunci: Lingkungan Sekolah, Kebutuhan Berprestasi dan Minat Belajar 

 

Minat belajar adalah kecenderungan seseorang untuk fokus melakukan 

kegiatan belajar dengan rasa senang, tanpa paksaan berdasarkan kebutuhan atau 

kepentingan siswa itu sendiri. Adapun untuk menimbulkan minat harus ada faktor 

yang mempengaruhi baik berasal dari dalam atau dari luar diri siswa. Dilihat dari 

dalam salah satu faktor yang berpengaruh adalah kebutuhan. Sedangkan faktor 

dari luar adalah lingkungan sekolah. Banyaknya siswa yang memiliki minat 

belajar rendah, hal ini dapat di identifikasi dari berbagai bentuk gejala tingkah 

laku siswa selama pembelajaran. Seperti kenyataan yang berada di SMP N 1 

Balong, saat pembelajaran PAI siswa  sulit dikendalikan atau susah di atur. Siswa 

sering tidak memperhatikan penjelasan oleh gurunya dengan bermain sendiri, 

mengobrol dengan temannya dan tidur di kelas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh lingkungan 

sekolah terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas VII SMP N 1 

Balong tahun ajaran 2018/2019. (2) Pengaruh kebutuhan berprestasi terhadap 

minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas VII SMP N 1 Balong tahun 

ajaran 2018/2019. (3) Pengaruh lingkungan sekolah dan kebutuhan berprestasi 

terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas VII SMP N 1 Balong 

tahun ajaran 2018/2019. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Adapun pengumpulan 

datanya dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Analisis data dengan 

menggunakan analisis regresi linear beganda dan analisis uji hipotesis. Analisis 

data dilakukan dengan menggunakan program software SPSS 21.0. 

Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa: Pertama, ada pengaruh yang 

signifikan antara lingkungan sekolah terhadap minat belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI kelas VII SMP N 1 Balong tahun ajaran 2018/2019. Hal ini 

dibuktikan dari         = 47,107 >         =3,98 sehingga terima Ha. Dengan 

besaran pengaruh sebesar 32,5% dan  67,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 

Kedua,ada pengaruh yang signifikan antara kebutuhan berprestasi terhadap minat 

belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas VII SMP N 1 Balong tahun ajaran 

2018/2019. Hal ini dibuktikan dari hasil         = 61,653 >         =2,00, 

sehingga terima Ha. Dengan besaran pengaruh sebesar 38,6% dan  61,4% sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain. Ketiga, ada pengaruh yang signifikan antara 

lingkungan sekolah dan kebutuhan berprestasi terhadap minat belajar siswa kelas 

VII pada mata pelajaran PAI di SMP N 1 Balong tahun ajaran 2018/ 2019. Hal ini 

dibuktikan dari         = 36,864 >         = 3,09 sehingga terima Ha. Dengan 

besaran pengaruh sebesar 43,2% dan 56,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan agama memiliki peran sangat penting bagi kehidupan. 

Agama merupakan penuntun setiap umat agar kehidupan di dunia dan 

akhirat kelak menjadi damai, aman dan nyaman. Adapun pendidikan 

agama Islam adalah Idealitas (cita-cita) yang mengandung nilai-nilai Islam 

yang hendak dicapai dalam proses kependidikan yang berdasarkan ajaran 

Islam secara bertahap. 1  Menyadari pentingnya hal tersebut, maka 

pendidikan agama Islam harus ditanamkan atau diajarkan terhadap anak 

sejak usia dini hingga dewasa. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan 

manusia seutuhnya yaitu beriman, bertakwa, kepada Allah sehingga 

mampu menginternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan 

ajaran Al-Quran dan Sunnah.  

Keberhasilan adalah sesuatu yang menunjukkan taraf tercapainya 

suatu tujuan. Adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas 

dengan sasaran yang dituju. Dalam hal ini adalah bagaimana proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat berhasil dan dapat 

mengantarkan peserta didik mencapai tujuannya. Pembelajaran yang 

                                                            
1 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Press, 

2002), 15. 

1 
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berhasil menuntun keterlibatan peserta didik secara aktif karena mereka 

merupakan pusat kegiatan pembelajaran.2 

Dalam proses belajar mengajar terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi proses dan hasil belajar yaitu:  pertama, faktor dari luar 

(lingkungan alam, lingkungan sosial, kurikulum, program, sarana, 

prasarana dan guru) dan kedua, faktor dari dalam terdiri dari dua bagian 

penting, yakni fisiologis (kondisi fisiologis umum dan kondisi panca 

indera)  dan psikologis (minat, kecerdasan, bakat, motivasi, kemampuan 

kognitif).3 

Salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan 

pengajaran adalah minat. Menurut Sardiman  minat adalah kecenderungan 

jiwa seseorang terhadap sesuatu objek, biasanya disertai dengan perasaan 

senang, karena itu merasa ada kepentingan dengan sesuatu itu.4  Minat 

sangat mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Karena dengan 

adanya minat maka siswa akan senang mengikuti pembelajaran dan hal 

tersebut akan membuat hasil pembelajaran siswa menjadi baik. Untuk 

meningkatkan minat belajar siswa maka peran guru sangat diperlukan 

ketika proses belajar mengajar, yaitu mulai dari persiapan sebelum 

mengajar, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi belajar. Hal lain yang 

dapat meningkatkan minat belajar siswa adalah lingkungan sekolah yang 

                                                            
2 Ahmad Falah, “Studi Analisis Aspek-Aspek Keberhasilan Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam”. Elementary, Vol. 3, No. 1, (Kudus: Juni 2015), 15. 
3 Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetya, Strategi Belajar Mengajar untuk Fakultas Tarbiyah 

Komponen MKDK (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 104. 
4 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015), 57. 
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nyaman, aman dan bersih. Dengan memerhatikan hal-hal tersebut, maka 

proses belajar mengajar akan tercapai tujuannya.  

Lingkungan sekolah yang kondusif sangat mendukung bagi 

kenyamanan dan kelangsunan proses pembelajaran yang dialami oleh 

peserta didik di kelas. Peserta didik yang nyaman  akan memiliki motivasi 

yang tinggi untuk belajar, serta memiliki minat dan pola pikir yang positif 

tentang pentingnya belajar bagi dirinya dan masa depannya, sehingga 

dalam diri peserta didik tersebut akan tumbuh kesadaran untuk belajar 

dengan baik. Selain itu, lingkungan sekolah yang nyaman akan 

memotivasi guru untuk melaksanakan proses mengajar yang optimal, 

karena guru merasa nyaman dengan lingkungan yang ada di sekitarnya.  

Lingkungan sekolah adalah semua kondisi di sekolah, yang mempengaruhi 

tingkah laku warga sekolah, terutama guru dan peserta didik sebagai ujung 

tomnak proses pembelajaran di sekolah. Selain itu, lingkungan sekolah 

akan mempengaruhi proses tumbuh berkembangnya kualitas guru dan 

peserta didik yang ada di sekolah.5 

Dapat disimpulkan bahwa, lingkungan sekolah yang nyaman 

sangat mempengaruhi minat belajar siswa dan mempengaruhi motivasi 

warga sekolah, karena dengan lingkungan yang baik akan menimbulkan 

pengaruh yang positif. 

Selain hal tersebut kebutuhan merupakan faktor utama 

terdorongnya minat seseorang. Seperti yang diungkapkan oleh Noer 
                                                            

5 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas (Classroom Management) 
Guru Profesional yang Inspiratif, Kreatif, Menyenangkan, dan Berprestasi (Bandung: Alfabeta, 
2015), 268. 
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Rohmah, bahwa seseorang melakukan aktivitas itu didorong oleh adanya 

faktor-faktor kebutuhan biologis, insting, unsur-unsur kejiwaan yang lain 

serta adanya pengaruh perkembangan budaya manusia. Dan sebenarnya 

semua faktor-faktor itu tidak dapat dipisahkan dari soal kebutuhan baik 

yang bersifat biologis maupun psikologis. 6  Dengan demikian dapat 

ditegaskan bahwa minat akan selalu berkaitan soal kebutuhan. Sebab 

seseorang akan terdorong melakukan sesuatu bila merasa ada suatu 

kebutuhan. 

Akan tetapi pada kenyataan saat ini banyak siswa memiliki minat 

belajar rendah,  seperti yang terjadi pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Balong. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru PAI yaitu Ibu Nurul 

Zulaikah, S. Ag di SMP N 1 Balong serta berdasarkan pengamatan saya, 

bahwasanya terdapat beberapa masalah yang dialami guru ketika mengajar 

siswa khususnya kelas VII, yaitu siswa  sulit dikendalikan atau susah di 

atur ketika pembelajaran berlangsung. Siswa sering tidak memperhatikan 

penjelasan oleh gurunya dengan bermain sendiri, mengobrol dengan 

temannya dan tidur di kelas. Hal tersebut tentu membuat proses belajar 

mengajar kurang efektif.7 

Banyaknya siswa yang memiliki minat belajar rendah, hal ini dapat 

di identifikasi dari berbagai bentuk gejala tingkah laku siswa selama 

pembelajaran. Dalam The Elementary Teacher and Guidance, John A. 

Barr dikutip Abdul Wahid menyatakan bahwa ada beberapa faktor 
                                                            

6 Noer Rohmah, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2012), 245. 
7 Wawancara dengan Nurul Zulaikah, S. Ag , tanggal 15  Desember 2019 di SMP Negeri 

1 Balong Ponorogo. 
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penyebabnya antara lain, kelainan jasmaniah pada mata, telinga atau 

bagian tubuh lainnya yang sangat mempersukar anak dalam kegiatan 

pelajaran atau menjalankan tugas, pelajaran kurang merangsang, karena 

dirasa kurang memenuhi kebutuhan anak, maka anak merasa bosan, 

masalah kejiwaan dan konflik pribadi dengan guru.8 

Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. 

Menurut Lester D. Crow dan Alice Crow, ada beberapa faktor yang dapat 

memengaruhi tumbuh berkembangnya minat, yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal.9 Faktor internal yaitu motivasi, kebutuhan, sikap terhadap 

obyek, kesehatan dan kecerdasan. Adapun faktor eksternal yang 

memengaruhi minat yaitu, lingkungan sosial meliputi lingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. Dan lingkungan non-sosial meliputi gedung 

sekolah dan letaknya, tempat tinggal dan letaknya, keadaan belajar, waktu 

belajar dan sebagainya. Hal ini terkait dengan sarana dan fasilitas yang 

menunjang minat seseorang.  

Penelitian ini mengambil objek siswa kelas VII SMP, dalam hal ini 

karena siswa berada pada tahap perkembangan. Pada usia 12 sampai 15 

tahun, perkembangan fungsi penalaran intelektual pada anak sangat 

dominan. Dengan adanya pertumbuhan sistem saraf serta fungsi 

pemikirannya, anak mulai kritis dalam menanggapi sesuatu ide atau 

                                                            
8 Chabib Toha dan Abdul Mu’ti, Eksistensi dan Proses Belajar Mengajar Pendidikan 

Agama Islam (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), Cet. 1, 108-109. 
9 Lester D. Crow dan Alice Crow, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1989), 

303. 
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pengetahuan dari orang lain.10 Akan tetapi pada kenyataannya, siswa kelas 

VII SMP tersebut memiliki minat belajar rendah sehingga dikhawatirkan 

dalam proses perkembangannya kurang baik atau kurang maksimal, hal 

tersebut dibuktikan dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI 

yang berada di bawah rata-rata Kriteria Kelulusan Maksimal yaitu 75, 

untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 1.1  
Nilai Mata Pelajaran PAI Kelas VII 

 
 Rata-rata nilai siswa kelas VII 

Mata Pelajaran PAI Tahun Ajaran 2018/2019 
Kelas VII A VII B VII C VII D VII E VII F 

Semester 
ganjil 

65,4 69, 4 70 71,3 68,4 69,5 

Semester 
genap 

67 69,3 69 73, 5 74 74,3 

Sumber: Data Guru PAI SMP Negeri 1 Balong Tahun Ajaran 2018/2019  

 Berdasarkan data tersebut, membutuhkan upaya agar peserta didik 

dapat belajar dengan baik dan bisa berkembang dengan baik. Upaya 

tersebut harus dilakukan oleh semua pihak yaitu, mulai dari pihak keluarga, 

sekolah, dan siswa itu sendiri. 

Berdasarkan  latar belakang di atas, peneliti akan melakukan 

penelitian berjudul “ Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Kebutuhan 

Berprestasi terhadap Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI kelas 

VII SMP Negeri 1 Balong Tahun Ajaran 2018/2019”. 

 

 

                                                            
10 Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 26. 



7 
 

 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji untuk 

menindaklanjuti dalam penelitian ini. Namun karena luasnya bidang 

cakupan serta adanya berbagai keterbatasan yang ada baik waktu, dana, 

maupun jangkauan penulis, dalam penelitian ini tidak semua dapat 

ditindaklanjuti. Dalam penelitian ini agar penelitian dapat lebih terarah, 

maka permasalahan dibatasi pada variabel X1 (lingkungan sekolah), 

variabel X2 (kebutuhan berprestasi) dan membahas mengenai rendahnya 

minat belajar siswa, kemudian sebagai objek penelitiannya adalah siswa 

kelas VII di SMP N 1 Balong. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah 

tersebut di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Adakah pengaruh yang signifikan antara lingkungan sekolah terhadap 

minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas VII SMP N 1 Balong 

Tahun 2018/2019? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan antara kebutuhan berprestasi terhadap 

minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas VII SMP N 1 Balong 

Tahun 2018/2019? 
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3. Adakah pengaruh yang signifikan antara lingkungan sekolah dan 

kebutuhan berprestasi terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran 

PAI kelas VII SMP N 1 Balong Tahun 2018/2019? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

secara umum yaitu untuk mendapatkan informasi atau gambaran tentang 

lingkungan sekolah dan kebutuhan berprestasi terhadap minat belajar 

siswa. 

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: 

1. Ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara lingkungan sekolah 

terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas VII SMP 

N 1 Balong Tahun 2018/2019. 

2. Ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara kebutuhan berprestasi 

terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas VII SMP 

N 1 Balong Tahun 2018/2019. 

3. Ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara lingkungan sekolah dan 

kebutuhan berprestasi terhadap minat belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI kelas VII SMP N 1 Balong Tahun 2018/2019. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat 

dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menguji teori tentang 

pengaruh lingkungan sekolah dan kebutuhan berprestasi terhadap 

minat belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk menambah informasi yang mungkin dapat digunakan oleh 

pihak sekolah untuk memerhatikan lingkungan sekolah agar 

menjadi nyaman dan kondusif. 

b. Untuk menambah bahan informasi bagi pengajar atau guru untuk 

selalu menjaga lingkungan di sekolah dan memperhatikan 

kebutuhan peserta didik di sekolah. 

c. Sebagai referensi sekaligus pengembangan penelitian yang akan 

datang. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kuantitatif ini 

nantinya akan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu awal, inti, dan akhir. 

Untuk memudahkan dalam penulisan, maka pembahasan dalam laporan 
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penelitian  penulis kelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing 

bab terdiri sub bab yang berkaitan.  

Sistematika pembahasan ini adalah:  

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika pembahasan.  

Bab kedua, adalah landasan teori lingkungan sekolah, media 

audiovisual dan minat belajar siswa, telaah hasil penelitian terdahulu serta 

kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis.  

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi 

rancangan penelitian, populasi, sampel dan responden, instrument 

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

Bab keempat, berisi temuan dan hasil penelitian yang meliputi 

gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian 

hipotesis) serta pembahasan dan interpretasi.  

Bab kelima, merupakan penutup dari laporan penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran.  
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BAB II

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN

TEORI, KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada

relevansinya dengan penelitian ini. Adapun hasil temuan penelitian terdahulu

adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Rizka Rahma Faizah, mahasiswa Fakultas  Tarbiyah dan Ilmu

Keguruan dengan judul “ Pengaruh Pengelolaan Kelas dan Metode

Membimbing Anak terhadap Minat Belajar PAI Siswa Kelas VII di SMPN

1 Mlarak Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017” dengan hasil sebagai

berikut:

a. Pengelolaan kelas berpengaruh secara signifikan terhadap minat

belajar PAI siswa kelas VIII SMPN 1 Mlarak Ponorogo tahun

pelajaran 2016/2017. Besar pe ngaruhnya adalah 8, 48%, sedangkan

91,51% dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini dibuktikan dengan

perhitungan Fhitung= 8,803 dan Ftabel=dengan taraf signifikansi 5 %

yaitu 3,94, karena Fhitung lebih besar dari Ftabel maka Ho ditolak, artinya

variabel independen (X1) yaitu pengelolaan kelas secara signifikan

berpengaruh terhadap variabel dependen (y) yaitu minat belajar.

b. Metode  membimbing anak berpengaruh secara signifikan terhadap

minat belajar PAI siswa kelas VIII SMPN 1 Mlarak Ponorogo tahun

10
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pelajaran 2016/2017. Besar pengaruhnya adalah 8,68%, sedangkan

91,31 % dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini dibuktikan dengan

perhitungan Fhitung = 9,038 dan Ftabel dengan taraf signifikansi 5 %

yaitu 9,34 karena Fhitung lebih besar dari Ftabel maka Ho ditolak, artinya

variabel independen (X2) yaitu metode membimbing anak secara

signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen (y) yaitu minat

belajar.

c. Pengelolaan kelas dan metode membimbing anak berpengaruh secara

signifikan terhadap minat belajar PAI Siswa kelas VIII SMPN 1

Mlarak tahun pelajaran 2016/2017. Besar pengaruhnya adalah 1,39 %

sedangkan 86,05% dipengaruhi oleh faktor lain.

Dari kajian pustaka diatas perbedaanya dari penelitian ini ada

pada variabel Independent (X1) pengelolaan kelas dan (X2) metode

membimbing anak. Sedangkan dalam penelitian ini (X1) lingkungan

sekolah dan (X2) kebutuhan berprestasi. Penelitian yang dilakukan

Rizka Rahma Faizah memiliki kesamaan dalam penelitian ini, yakni

terdapat persamaan pada variabel dependent nya (Y) yaitu sama-sama

Minat Belajar

2. Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Tipe Kepribadian Terhadap Prestasi

Belajar PAI Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Sambit Tahun Pelajaran

2016/2017. Oleh Nurlinda Puji Astuti. NIM : 210313233. Dengan hasil

penelitian sebagai berikut: berdasarkan hasil perhitungan data lingkungan

sekolah terhadap prestasi belajar PAI, maka lingkungan sekolah secara
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signfikan berpengaruh terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas VIII di

SMPN 3 Sambit taahun 2016/2017. Dengan hasil perhitungan yaitu

diperoleh koefisien determinasi sebesar 12,57% artinya lingkungan

sekolah berpengaruh sebesar 12,57% terhadap prestasi belajar PAI dan

sisanya 87,43% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Dari kajian pustaka diatas perbedaanya dari penelitian ini ada pada

variabel Independent (X1) Lingkungan Sekolah dan (X2) Tipe Kepribadian.

Sedangkan dalam penelitian ini (X1) Lingkungan Sekolah dan (X2)

kebutuhan berprestasi. Penelitian yang dilakukan Nurlinda Puji Astuti

memiliki kesamaan dalam penelitian ini, yakni terdapat persamaan pada

variabel independent nya (X1) yaitu sama-sama Lingkungan Sekolah.

3. Skripsi oleh Ade Andriana, NIM: 1113018200047, mahasiswa Jurusan

Manajemen Pendidikan, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Pengaruh

Lingkungan Sekolah Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas XI SMA

Wasilatul Falah Rangkasbitung” Tahun 2017, dengan hasil sebagai berikut:

Lingkungan sekolah dan minat belajar yang terdapat  di MA

Wasilatul Falah Rangkasbitung termasuk pada presentase cukup. Hasil

dari presntase jawaban angket dari siswa terhadap penilain lingkungan

sekolah sebanyak 54,05% dan minat belajar sebanyak 56,05%, artinya

lingkungan sekolah dan minat belajar di MA Wasilatul Falah

Rangkasbitung masuk dalam angka presentase 41%- 60% atau pada

rangking ke-3 dimana masing-masing varibel x dan y memiliki presentase
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cukup dan pengaruh antara Lingkungan Sekolah terhadap minat belajar

kelas XI MA Wasilatul Falah Rangkasbitung, berdasarkan perhitungan di

atas bahwa mebandingkan besarnya rxy atau “ro” hitung dengan “rt” tabel

seperti yang diketahui “ro” yang diperoleh adalah 0,511 termasuk dalam

taraf signifikansi sedang (cukup), sedangkan “rt” tabel masing-masing

sebanyak 0,320 dan 0,413 degan demikian ternyata bahwa “ro” lebih besar

dari”rt” (0,511>0.320 dan 0,511>0,413) baik dalam taraf signifikansi 5%

maupun 1%. Karena “ro” lebih besar maka hipotesa alternatif (Ha)

diterima kerena telah teruji kebenarannya, sedangkan hipotesa nihi (Ho)

ditolak.

Dari kajian pustaka diatas perbedaanya dari penelitian ini terdapat

satu variabel independe yaitu (X) Lingkungan Sekolah dan variabel

dependent (Y) Minat Belajar. Sedangkan dalam penelitian ini terdapat dua

variabel independent (X1) Lingkungan Sekolah dan (X2) Kebutuhan

Berprestasi, kemudian variabel dependent (Y) Minat Belajar Siswa.

Penelitian yang dilakukan  oleh Ade Andriana memiliki persamaan dengan

penelitian ini, yang terdapat pada variabel Lingkungan Sekolah dan Minat

Belajar Siswa.
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B. Landasan Teori

1. Minat Belajar

a. Pengertian Minat Belajar

Menurut Slameto minat sebagai suatu rasa lebih suka dan

rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang

menyuruh. 1 Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. 2

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan

suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil

dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya. Perubahan-perubahn 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 secar

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi

dangan lingkungannya.3

Dalam bahasa Arab, belajar diambil dari kata ta’allum.

sebagai salah satu sumber pengetahuan, Al-Quran (Surat Al-Baqarah

ayat 102) menggunakan kata ta’alllum untuk proses penangkapan

1 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
1995), 180.

2 Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 121.
3 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya (Jakarta; PT Rineka Cipta,

2010), cet.5, 2.
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dan penyerapan pengetahuan yang bersifat maknawi serta

berpengaruh pada perilaku.4

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan

bahwa minat belajar adalah kecenderungan seseorang untuk fokus

melakukan kegiatan belajar dengan rasa senang, tanpa paksaan

berdasarkan kebutuhan atau kepentingan siswa itu sendiri dengan

tujuan setelah melakukan belajar agar siswa memiliki kettrampilan,

pengetahuan dan nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan

sehari-hari dan menjadi manusia dewasa.

b. Fungsi Minat dalam Proses Belajar

Pada dasarnya minat adalah suatu sifat yang melekat pada diri

manusia yang berfungsi sebagai pendorong untuk melakukan apa saja

yang diinginkan. Keinginan atau minat dan kemauan atau kehendak

sangat mempengaruhi kwalitas pencapaian hasil belajar siswa yang

menaruh minat besat terhadap Pendidikan Agama Islam akan

memusatkan perhatiannya lebihb banyak dari pada siswa lainnya.

Kemudian, karena pemusatan perhatian yang intensif terhadap materi

itulah yang memungkingkan siswa untu belajar giat dan akhirnya

mencapai prestasi yang diinginkan. Guru dalam kaitan ini berusaha

membangkitkan minat siswa untuk menguasai pengetahuan yang

4 Mahmud, Psikologi Pendidikan (Bandung: CV Puataka Setia, 2012), 62.
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terkandung dalam bidang studinya dengan cara membangun sifat-siat

yang positif.5

Minat berfungsi pendorong keinginan seseorang, penguat hasrat

dan sebagai penggerak dalam berbuat yang berasal dari dalam diri

seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan dan arah tingkah

laku sehari-hari. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh sardiman

mengatakan bahwa fungsi minat adalah sebgai berikut:

1) Mendorong manusia untuk berbuat, yaitu sebagai penggerak atau

motor yang melepaskan energi.

2) Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak

dicapai.

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa

yang sesuai serasi guna mencapai tujuan.6

c. Unsur-unsur Minat

1) Perasaan Senang

Syaiful Bahri Djamarah mengungkapkan bahwa seseorang

yang berminat terhadap suatu aktivitas akan memerhatikan

aktivitas tersebut dengan rasa senang.7

5 Alex Sobur, Psikologi Umum dalam Lintas Sejarah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2003),
246.

6 Chabib Thoha dan Abdul Mu’ti, PBM-PAI di Sekolah Eksistensi dan Proses Belajar
Mengajar PAI (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), Cet.1, 109.

7 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 132.
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2) Perhatian

Perhatian memegang peranan penting dalam proses belajar.

Thomas M. Risk mengemukakan: “no learning takes place without

attention”8pembelajaran tidak akan terjadi tanpa adanya perhatian.

Minat dan perhatian merupakan suatu gejala jiwa yang

selalu berkaitan. Seorang siswa yang memiliki minat dalam belajar,

akan timbul perhatiannya terhadap pelajaran yang diminati terebut.

Tidak semua siswa mempunyai perhatian yang sama terhadap

pelajaran yang disajikan oleh guru. Oleh karena itu, diperlukan

kecapakan guru untuk membangkitkan perhatian siswa.9

3) Motif

Motif menurut S. Nasution adalah segala daya yang

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi sangat

berperan penting dalam aktivitas belajar, karena dengan adanya

motivasi maka siswa akan terdorong untuk belajar lebih baik.

Motivasi bisa muncul dari dalam diri siswa dan dari luar diri

siswa.10 Hal ini sesuai dengan teori motivasi John M. Keller yaitu

model ARCS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction).

Motivasi mempunyai tiga fungsi:11

a) Mendorong manusia untuk berbuat.

b) Menentukan arah perbuatan.

8 Zakiah Darajat , Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 86.
9 Basyirudin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam (Jakarta: Ciputat Press,

2002), 9.
10 S. Nasution, Didaktik Asas-asas Mengajar (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), 73.
11 Ibid., 76.
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c) Menyelesaikan perbuatan.

d. Macam-macam Minat

Minat dapat digolongkan menjadi beberapa macam, itu sangat

tergantung pada sudut pandang dan cara penggolonganny, misalnya

berdasarkan arahan minat, dab berdasarkan cara mendapat atau

mengungkapkan minat itu sendiri. 12

1) Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat

primitif dan minat kultural.

b) Minat Primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan

biologis atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya: kebutuhan

akan makan, perasaan nyaman dan lainnya.

c) Minat Kultural atau sosial adalah minat yang timbulnya karena

proses belajar, minat ini tidak secara langsung berhubungan

dengan diri kita. Misalnya : keinginan untuk memiliki mobil.

Contoh yang lain seperti minat belajar, individu punya

pengalaman bahwa masyarakat atau lingkungan akan lebih

menghargai orang-orang yang trpelajar dan berpendidikan

tinggi, sehingga ia akan menimbulkan minat individu untuk

belajar dan berprestasi agar mendapatkan penghargaan di

lingkungannya.

2) Berdasarkan arahannya minat dapat dibedakann menjadi dua, yaitu

minat intrinsik dan minat ekstrinsik

12 Abdul Rahman Shaleh dan Muhbid Abdul Wahab, Psikologi Suatu Penghantar Dalam
Prespektif Islam (Jakarta: Prenada Media, 2004), 263-268.
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a) Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan denan

aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang mendasar atau

minat asli. Misalnya : seseorang belajar karena memang pada

ilmu pengetahuan atau karena memang senang membaca buku

karena ingin mendapatkan pujian atau penghargaan.

b) Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan

akhir dari kegiatan tersebut, apabila tujuan sudah tercapai ada

kemungkinan minat tersebut hilang. Misalnya : seseorang yang

belajar dengan tujuan agar menjadi juara kelas, setelah menjadi

juara kelas minat belajarnya turun.

3) Berdasarkan cara mengungkapkan minat dapat dibedakan menjdi 4,

yaitu : experessed interest, manifest interest, tested interest,

inventiried interest.

a) Experessed Interest adalah minat yang diungkapkan dengan

cara meminta kepada subyek untuk menyatakan atau

menuliskan kegiatan-kegiatan baik berupa tugas maupun bukan

tugas yang disenangi dan paling tidak disenangi. Dari

jawabannya dapat diketahui minatnya.

b) Manifest Interest adalah minat yang diungkapkan dengan cara

mengobservasi atau melakukan pengamatan secara langsung

terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan subyek atau dengan

mengetahui hobinya.



20

c) Tested Interest adalah minat yang diungkapkan dengan cara

menyimpulkan dari hasil jawaban tes obyektif yang diberikan,

nilai-nilai yang tinggi pada suatu obyek atau masalah biasanya

menunjukkan minat yang tinggi pula terhadap suatu hal tersebut.

d) Inventoried Interest adalah minat yang diungkapkan dengan

menggunakan alat-alat yang sudah distandarisasikan, dimana

biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang ditunjukkan kepada

subyek apakah ia senang atau tidak senang terhadap sejumlah

aktivitas atau suatu obyek yang ditanyakan.

e. Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Minat Belajar

Adapun hal-hal yang dapat mendorong timbulnya minat siswa

dalam belajar menurut N. Frandsen sebagaimana dikutip Sumardi

Suryabrata dalam bukunya “Psikologi Pendidikan” adalah sebagai

berikut:

1) Adanya sifat ingin tahu dan menyelidiki dunia lebih luas.

2) Adanya sifat kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk

selalu maju.

3) Adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru

dan teman-temannya.

4) Adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan

usaha yang baru, baik dengan koperasi maupun dengan kompetensi.

5) Adanya keinginginan untuk mendapatkan rasa aman bila

menguasai pelajaran.
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Sedangkan Maslow mengemukakan hal-hal yang mendorong minat

belajar sebagai berikut:

1) Adanya kebutuhan fisik

2) Adanya kebutuhan akan rasa aman, bebas dari kekhawatiran

3) Adanya kebutuhan akan kecintaan dan penerimaan dalam

hubungan dengan orang lain.

4) Adanya kebutuhan untuk mendapatkan kehormatan dari

masyarakat. 13

f. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Minat Siswa

Minat sebagai salah satu aspek psikologis dipengaruhi oleh

beberapa faktor, baik dari dalam maupun dari luar. Dilihat dari dalam

diri siswa minat dipengaruhi oleh cita-cita, keinginan, kebutuhan, bakat

dan kebiasaan. Sedangkan bila dilihat dari  faktor luar, minat dapat

berubah-ubah sesuai dengan kondisi lingkungan. Faktor luar dapat

berupa kelengkapan sarana dan prasarana, pergaulan dengan orang tua

dan anggapan masyarakat terhadap suatu obyek serta latar belakang

sosial budaya.14

Menurut Eius Karwati dan Doni Juni Priansa, faktor-faktor yang

mempengaruhi belajar terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.

13 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rajawali, 1980), 253.
14Sofan Amri et al, Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran (Jakarta:

Prestasi Pustakarya, 2011), 41.
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1) Faktor Internal

Faktor internal berkaitan dengan kondisi internal yang muncul dari

dalam diri peserta didik.

a) Jasmaniah

Faktor-faktor kesehatan atau kelainan fungsi pada tubuh

jasmaniah peserta didik akan memberikan pengaruh terhadap

kegiatan yang dialaminya.

b) Psikologis

Perhatian , minat, bakat, motif, kematangan dan kesiapan akan

memepengaruhi kegiatan belajar dialami peserta didik. 15

Salah satu faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa

adalah motivasi, menurut McClellannd menyatakan bahwa,

motivasi yang berhubungan erat dengan konsep belajar adalah

banyaknya kebutuhan yang diperoleh dari kebudayaan, yaitu

kebutuhan berprestasi, kebutuhan akan afiliasi, dan kebutuhan

akan kekuasaan.16

c) Kelelahan

Kelelahan jasmaani maupun rohani akan memberikan

pengaruh yang buruk terhadap proses belajar.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan unsur lingkungan luar dari

peserta didik. Kondisi keluarganya dirumah, keadaan sekolah, dan

15 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas (Bandung: Alfabeta, 2015),
218.

16 Iskandar, Psikologi Pendidikan Sebuah Orientasi Baru (Jakarta: Referensi, 2012), 186.
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kondisi masyarakat sekitar rumah dan sekolah akan memeberikan

pengaruh terhadap konsentrasi dan kesiapan peserta didik untuk

mengikuti kegiatan belajar.17

Selain hal tersebut faktor yang memengaruhi minat siswa menurut

prinsip belajar Robert H. Davies salah satunya adalah prinsip kondisi

yang menyenangkan dan konsekuensinya. Hal tersebut adalah seorang

siswa lebih suka  belajar jika pengajaran yang dilakukan oleh guru

dianggap sebagai suatu yang menyenangkan.18

g. Indikator Minat Belajar

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada

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

adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan

sesuatu di luar diri. Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu

pernyatan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal

daripada hal lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi

dalam suatu aktivitas. Siswa yang memiliki minat terhadap subyek

tertentu cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar

terhadap subyek tersebut.19

17 Karwati dan Priansa, Manajemen Kelas, 218.
18 Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran , 68.
19 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

180,
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Dari beberapa definisi yang dikemukakan, untuk mengetahui

berapa besar minat belajar siswa dapat diukur melalui indikator sebagai

berikut:20

1) Perasaan Senang

Seorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka terhadap

suatu mata pelajaran, maka siswa tersebut akan terus mempelajari

ilmu yang disenangimya. Tidak ada perasaan terpaksa pada siswa

untuk mempelajari bidang tersebut.

2) Ketertarikan siswa

Berhubungan dengan daya gerak yang mendorong untuk cenderung

merasa tertarik pada barang, benda, kegiatan atau bisa berupa

pengalaman afektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.

3) Penerimaan

Penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu

di luar diri.

4) Keterlibatan siswa

Ketertarikan seseorang akan suatu objek yang mengakibatkan

orang tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau

mengerjakan kegiatan dari objek tersebut.

5) Perhatian siswa

Perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa terhadap

pengamatan dan pengertian, dengan mengesampingkan yang lain

20 Herlina, Minat Belajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 20.
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dari pada itu. Siswa yang memiliki minat pada objek tertentu,

dengan sendirinya akan memperhatikan objek tersebut.

2. Pembelajaran PAI

a. Pengertian Pembelajaran PAI

Pembelajaran merupakan proses yang diselenggarakan oleh

guru untuk membelajarkan siswa dalam belajar bagaimana

memperoleh dan memproses pengetahuan, ketrampilan dan sikap.21

Proses pembelajaran harus dilaksanakan seefektif mungkin sesuai

dengan potensi yang dimiliki guru maupun siswa. Sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan Bab IV Pasal 19 Ayat (1) yang berisi bahwa

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi  aktif, serta

memberikan   ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan

kemandirian sesuai  dengan bakat, minat dan perkembangan fisik

serta psikologis peserta didik.22

Menurut Ditbinpaisun seperti dikutip Zakiah Daradjat, dkk

Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha bimbingan dan

asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari

21 Dimyati dan Mujiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Depdikbud dan Rineka
Cipta, 1999), hlm. 157

22 Tim Penyusun, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Jakarta: BP. Cipta Jaya, 2005), hlm. 13
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pendidikan  dapat memahami apa yang terkandung di dalam Islam

secara keseluruhan, menghayati makna dan maksud serta tujuannya

dan pada akhirnya dapat mengamalkannya serta menjadikan

ajaran-ajaran agama   Islam  yang dianutnya itu sebagai pandangan

hidupnya sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan

akhiratnya kelak.23

Pembelajaran PAI diharapkan mampu mewujudkan ukhuwah

Islamiyah dalam arti luas, yaitu ukhuwah fi al-ubudiyah,  ukhuwah

fi al- insaniyah, ukhuwah fi al-wathoniyah  wa al-nasab dan

ukhuwah fi al-din al-Islam. Karena PAI bukan hanya mengajarkan

pengetahuan  tentang agama Islam yang berhenti pada aspek

kognitif saja tetapi aspek afektif dan psikomotorik juga, sehingga

ajaran-ajaran Islam dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-

hari.24

b. Prinsip-prinsip dalam Pembelajaran PAI

Dari konsep belajar dan pembelajaran dapat diidentifikasikan

prinsip-prinsip belajar dalam pelaksanaan pembelajaran PAI

sebagai berikut. 25

1) Prinsip Kesiapan

Kesiapan belajar adalah kematangan kondisi fisik, psikis,

inteligensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku,

23 Zakiah Daradjat, et. al, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 88
24 Muhaimin, et. al, Paradigma pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan

Agama Islam di Sekolah (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 76
25 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Agama Islam(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2008), 137-144.
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motivasi, persepsi dan faktor-faktor lain yang memungkinkan

seseorang dapat belajar.

2) Prinsip  Motivasi

Motivasi dapat diartikan sebagi tenaga pendorong atau

penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu

tujuan tertentu. Berkenaan dengan prinsip motivasi, ada

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan

kegiatan pembelajaran pendidikan agama:

a) Memberikan dorongan

b) Memberikan insentif

c) Motivasi berprestasi

d) Motivasi kompetensi

e) Motivasi kebutuhan menurut maslow

3) Prinsip Perhatian

Perhatian merupakan suatu strategi kognitif yang

mencakup empat ketrampilan, yaitu berorientasi pada suatu

masalah, meninjau sepintas masalah, memusatkan diri pada

aspek-aspek yang relevan, dan mengabaiakan stimuli yang

tidak relevan.
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4) Prinsip Persepsi

Persepsi adalah suatu proses yang bersifat kompleks

yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas

informasi yang diperoleh dari lingkungannya.

5) Prinsip Retensi

Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat

kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu.

6) Prinsip Transfer

Transfer merupakan suatu proses dimana sesuatu yang

pernah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam

mempelajari sesuatu yang baru.

3. Lingkungan Sekolah

a. Pengertian Lingkungan sekolah

Menurut Sartain menyatakan bahwa lingkungan atau environment

meliputi semua kondisi dalam dunia yang dengan cara-cara tertentu

memengaruhi tingkah laku, pertumbuhan dan perkembangan. Sartain

membagi lingkungan menjadi tiga bagian penting yaitu: 26

1) Lingkungan alam

Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini yang bukan manusia,

seperti rumah, tumbuh-tumbuhan, air, iklim dan hewan.

26 Karwati dan Priansa, Manajemen Kelas (Classroom Management) Guru Profesional
yang Inspiratif, Kreatif, Menyenangkan, dan Berprestasi ,268.
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2) Lingkungan dalam

Segala sesuatu yang termasuk kke dalam diri kita, yang dapat

memengaruhi pertumbuhan fisik kita.

3) Lingkungan sosial

Semua orang yang memengaruhi kita, baik secara langsung atau

tidak langsung.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang

dimaksud dengan lingkungan sekolah adalah semua kondisi di sekolah,

yang memengaruhi tingkah laku warga sekolah, terutama guru dan peserta

didik sebagai ujung tombak proses pembelajaran di sekolah. Selain itu,

lingkungan sekolah akan memengaruhi proses tumbuh kembangnya

kualitas guru dan peserta didik yang ada di sekolah.

b. Fungsi Lingkungan Sekolah

Menurut Oemar Hamalik, suatu lingkungan pendidikan/pengajaran

memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:27

1) Fungsi Psikologis, artinya stimulus bersumber/ berasal dari

lingkungan yang merupakan rangsangan terhadap individu sehingga

terjadi respon yang menunjukkan tingkah laku tertentu. Respon

tersebut pada gilirannya dapat menjadi stimulus baru yang

menimbulkan respon baru, demikian seterusnya. Ini berarti

lingkungan mengandung makna dan melaksanakan fungsi psikologis

tertentu.

27 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 196.
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2) Fungsi Pedagogis, artinya lingkungan mmeberikan pengaruh yang

bersifat mendidik, khususnya lingkungan yang sengaja disiapkan

sebagai suatu lembaga pendidikan misalnya keluarga, sekolah,

lembaga pelatihan, lembaga sosial.

3) Fungsi Instruksional, program instruksional merupakan suatu

lingkungan pengajaran/pembelajaran yang di rancang secara khusus.

Guru yang mengajar, materi pelajaran, sarana dan prasarana

pengajaran, media pengajaran dan kondisi lingkungan kelas (fisik)

merupakan lingkungan yang sengaja dikembangkan untuk

mengembangkan tingkah laku siswa.

c. Unsur-unsur Lingkungan Sekolah

Menurut Slameto ada beberapa unsur yang ada di lingkungan

sekolah dapat memengaruhi belajar, sebagai berikut:28

1) Metode Mengajar

Metode mengajar mempengaruhi belajar, dimana metode menajar

guru yang kurang baik akan memengaruhi belajar peserta didik yang

tidak baik pula dan sebaliknya.

2) Kurikulum

Kurikulum yang kurang tepat akan berpengaruh tidak baik

terhadap belajar dan begitupun sebaliknya.

28 Karwati dan Priansa, Manajemen Kelas, 269.
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3) Relasi Guru dengan Peserta Didik

Guru yang kurang berinteraksi dengan peserta didik secara akrab

akan menyebabkan proses belajar mengajar kurang lancar.

4) Relasi Peserta Didik dengan Peserta Didik

Menciptakan relasi yang baik antar peserta didik adalah perlu, agar

dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap belajar peserta didik.

5) Disiplin Sekolah

Kedisiplinan sekolag erat hubungannya dengan kerajinan peserta

didik dalam sekolah dan juga dalam belajar.

6) Alat Pelajaran

Alat pelajaran yang baik dan lengkap perlu, agar guru dapat

mengajar dengan baik sehingga peserta didik dapat menerima pelajaran

dengan baik serta dapat belajar dengan baik pula.

7) Waktu Sekolah

Waktu sekolah ialah waktu terjadinya proses belajar mengajar di

sekolah.

8) Standar Pelajaran

Guru berpendirian untuk mempertahankan wibawanya, perlu

memberi pelajaran di atas ukuran standar, sehingga peserta didik

merasa kurang mampu dan takut kepada guru.
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9) Keadaan Gedung

Dengan keadaan gedung dan kelas yang kurang memadai bagi

peserta didik maka peserta didik akan merasa tidak nyaman dalam

belajar.

10) Cara Belajar

Banyak peserta didik yang melaksanakan cara belajar yang salah.

Dalam hal ini perlu pembinaan dari guru. Dengan cara belajar yang

tepat, maka hasil belajar peserta didik akan semakin efektif.

11) Tugas Rumah

Guru tidak boleh terlalu banyak memberikan tugas rumah kepada

peserta didik, sehingga peserta didik tidak punya waktu untuk

melakukan kegiatan lain.

d. Macam-macam Lingkungan Sekolah

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 memengaruhi minat belajar dan hasil belajar peserta didik.

Lingkungan sekolah terdiri dari sejumlah komponen penting. Berikut ini

macam-macam komponen lingkungan sekolah, yaitu:29

1) Lingkungan fisik

a) Sarana sekolah

29 Ibid., 270.
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Menurut Moh. Surya menytakan bahwa ketersediaan sarana

belajar yaang memadai akan dapat mencapai hasil belajar yang lebih

efisien dibandingkan dengan keadaan fasilitas belajar yang kurang

memadai.

b) Prasarana sekolah

Ada beberapa prasarana sekolah, antara lain yaitu,

perpustakaan, ruang kelas, dan keadaan gedung.

c) Kelengkapan sekolah

Kelengkapan sarana belajar yang dimiliki peserta didik secara

umum adalah segala sesuatu (benda) baik secara langsung maupun

tidak langsung dapat menungajang proses belajar mengajar.

Peralatan yang mendukung kelengkapan sarana belajar sangat

dominan dalam mendukung keberhasilan proses belajar dan

mendorong minat peserta didik dalam belajar.

2) Lingkungan Non Fisik/Sosial

a) Lingkungan budaya sekolah yaitu, Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler.

b) Lingkungan sosial sekolah yaitu, proses belajar mengajar di dalam

kelas, interaski siswa dengan warga sekolah dan segala peraturan di

sekolah.30

30 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. 11, 33.
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e. Lingkungan Sekolah yang Nyaman

Lingkungan sekolah yang nyaman merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi keberhasilan pembelajaran peserta didik. Lingkungan sekolah

yang nyaman terdiri dari:31

1) Lapangan

2) Pepohonan Rindang

3) Sumur Resapan Air

4) Toilet yang bersih

5) Tempat Pembuangan Sampah

6) Sarana Ibadah

7) Kantin Sehat

8) Bangunan Sekolah yang kokoh dan sehat

9) Lingkungan sekitar sekolah yang mendukung

4. Kebutuhan Berprestasi

a. Konsep kebutuhan berprestasi

Mc Clelland mengemukakan teori motivasi yang berhubungan erat

dengan konsep belajar. Ia berpendapat banyak kebutuhan diperoleh dari

kebudayaan. Ia mengemukakan bahwa apabila kebutuhan seseorang terasa

sangat mendesak, kebutuhan itu akan memotivasi orang tersebut untuk

berusaha keras memenuhi kebutuhan tersebut.32

31 Ibid., 275.
32 Hikmat, Manajemen Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 283.
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McClelland mengemukakan bahwa di antara kebutuhan hidup

manusia terdapat tiga macam kebutuhan, yaitu :

1) Kebutuhan akan prestasi: Dorongan untuk mengungguli, berprestasi

sehubungan dengan seperangkat standart, bergulat untuk sukses.

2) Kebutuhan akan afiliasi : Hasrat untuk hubungan antar pribadi yang

ramah dan karib.

3) Kebutuhan akan kekuasaan: Kebutuhan untuk membuat orang-orang

lain berperilaku dalam suatu cara yang orang-orang itu tanpa dipaksa

tidak akan berperilaku demikian.

Menurut  McClelland dalam, kebutuhan akan prestasi merupakan

salah satu faktor kritis yang menentukan tingkat kinerja seseorang.

McClelland menyatakan bahwa seseorang yang mempunyai kebutuhan akan

prestasi yang tinggi mempunyai keinginan yang kuat untuk sukses.

Menurutnya, ada tiga atribut yang melekat pada seseorang yang mempunyai

kebutuhan akan prestasi yang tinggi, yaitu (a) menyukai tanggung jawab

pribadi dalam mengambil keputusan, (b) Mau mengambil resiko sesuai

dengan kemampuannya, dan (c) memiliki minat untuk selalu belajar dari

keputusan yang telah diambil.33

b. Teori David Mc Clelland

David Mc Clelland, direktur Pusat Penelitian Kepribadian di

Universitas Havard, bersama dengan kawan-kawannya, setelah mempelajari

33 Galuh Juniarto dan Siti Aminah, Pengaruh Kebutuhan Akan Berprestasi, Kebutuhan
Afiliasi, Kebutuhan Dominasi dan Kebutuhan Otonomi terhadap Enterpreneur Wanita dikota
Semarang, Jurnal Ilmiah Dinamika Ekonomi dan Bisnis Vol. 1 No. 2 Oktober 2013, 50.
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persoalan yang menyangkut keberhasilan selama dua puluh tahun telah

memformulasikan konsep keubutuhan untuk keberhasilan (to need to

achieve). Karena konsepnya itu berhubungan dengan kebutuhan

keberhasilan, maka teorinya disebut dengan Achievement Motivation

Theory.34

Menurut David Mc Clelland, orang yang mempunyai kebutuhan untuk

prestasi, yaitu mempunyai keinginan kuat untuk mencapai sesuatu,

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1) Mereka menentukan tujuan tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu

rendah, tetapi tujuan itu cukup merupakan tantangan untuk dapat

dikerjkan dengan lebih baik.

2) Mereka menentukan tujuan seperti itu, karena mereka secara pribadi

dapat mengetahui bahwa haislnya dapat dikuasai bila mereka kerjakan

sendiri.

3) Mereka senang dengan pekerjaan itu dan merasa sangat berkepentingan

dengan keberhasilannya sendiri.

4) Mereka lebih suka bekerja di dalam pekerjaan yang dapat memberikan

gambaran bagaimana keadaan pekerjaannya.35

c. Karakteristik dan Sikap pada Kebutuhan Berprestasi

McClelland mengemukakan karakteristik dan sikap orang  memiliki

motivasi berprestasi seperti: 36

34 M. Manullang, Manajemen Personalia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), Cet. 13, 155-
156.

35 Ibid.
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1) Prestasi lebih penting daripada materi atau imbalan keuangan.

2) Mencapai tujuan atau tugas memberikan kepuasan pribadi yang lebih

besar daripada menerima pujian atau pengakuan.

3) Imbalan dianggap sebagai ukuran keberhasilan, bukan tujuan itu sendiri.

4) Umpan balik sangat penting, karena memungkinkan pengukuran

keberhasilan, bukan karena alasan pujian atau pengakuan.

5) Orang memiliki motivasi berprestasi mencari perbaikan terus-menerus

dan melakukan sesuatu dengan cara yang lebih baik.

McClelland menyatakan bahwa orang yang memiliki motivasi

berprestasi pada umumnya adalah orang yang membuat sesuatu terjadi dan

mendapatkan hasil, dan lebih luas lagi untuk mendapatkan hasil melalui

sumber daya dan orang lain, mereka memprioritaskan pada pencapaian

tujuan di atas banyak kepentingan dan kebutuhan lingkungan mereka.

5. Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Kebutuhan Berprestasi terhadap

Minat Belajar Siswa

Menurut Slameto minat sebagai suatu rasa lebih suka dan rasa

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh.37 Minat

pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri

dengan sesuatu di luar diri. 38 Minat sebagai salah satu aspek psikologis

dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun dari luar. Dilihat

36 Asri Laksmi Riani, Peran Locus Of Control, Kebutuhan Berprestasi Dan
Enterpreneurship, Jurnal Bisnis & Manajemen Vol. 14, No. 1, 2014 : 1 – 14, 5.

37 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, 180.
38 Djaali, Psikologi Pendidikan, 121.
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dari dalam diri siswa minat dipengaruhi oleh cita-cita, keinginan, kebutuhan,

bakat dan kebiasaan. Sedangkan bila dilihat dari  faktor luar, minat dapat

berubah-ubah sesuai dengan kondisi lingkungan. 39 Untuk menimbulkan

minat siswa terhadap sesuatu maka langkah yang utama adalah tentunya kita

harus memahami kebutuhan siswa dan melayani sepenuh hati tanpa ada

unsur keterpaksaan dan pemaksaan.40

Menurut Oemar Hamalik, suatu lingkungan pendidikan/pengajaran

memiliki fungsi-fungsi, salah satunya adalah Fungsi Psikologis, artinya

stimulus bersumber/ berasal dari lingkungan yang merupakan rangsangan

terhadap individu sehingga terjadi respon yang menunjukkan tingkah laku

tertentu. Respon tersebut pada gilirannya dapat menjadi stimulus baru yang

menimbulkan respon baru, demikian seterusnya. Ini berarti lingkungan

mengandung makna dan melaksanakan fungsi psikologis tertentu.41

McClelland menyatakan bahwa seseorang yang mempunyai

kebutuhan akan prestasi yang tinggi mempunyai keinginan yang kuat untuk

sukses. Menurutnya, ada tiga atribut yang melekat pada seseorang yang

mempunyai kebutuhan akan prestasi yang tinggi, yaitu (a) menyukai

tanggung jawab pribadi dalam mengambil keputusan, (b) Mau mengambil

39 Amri et al., Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran, 41.
40 Cholil dan Sugeng Kurniawan, Psikologi Pendidikan (Surabaya: IAIN Sunan Ampel

Press, 2011), 48.
41 Karwati dan Priansa, Manajemen Kelas, 269.
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resiko sesuai dengan kemampuannya, dan (c) memiliki minat untuk selalu

belajar dari keputusan yang telah diambil. 42

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa minat tidak

dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. Menurut Lester D. Crow

dan Alice Crow, ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi tumbuh dan

berkembangnya minat, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor

Internal (faktor dalam diri siswa) meliputi motivasi, kebutuhan, sikap

terhadap objek, tingkat kecerdasan, dan kesehatan. Sedangkan faktor

eksternal meliputi lingkungan sosial (lingkungan keluarga, lingkungan

sekolah dan lingkungan masyarakat) dan lingkungan non-sosial (gedung

sekolah dan letaknya, tempat tinggal dan letaknya, keadaan belajar, waktu

belajar dan sebagainya). 43 Dengan demikian minat belajar siswa akan

tumbuh apabila terdapat faktor yang mendorong hal tersebut, salah satu

faktor yang dapat mempengaruhi tumbuhnya minat belajar siswa adalah

lingkungan sekolah dan kebutuhan berprestasi.

C. Kerangka Berfikir

Menurut Uma Sekaran kerangka berfikir adalah model konseptual

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah

42 Galuh Juniarto dan Siti Aminah, Pengaruh Kebutuhan Akan Berprestasi, Kebutuhan
Afiliasi, Kebutuhan Dominasi dan Kebutuhan Otonomi terhadap Enterpreneur Wanita dikota
Semarang, Jurnal Ilmiah Dinamika Ekonomi dan Bisnis Vol. 1 No. 2 Oktober 2013, 50.

43 Lester D. Crow dan Alice Crow, Paikologi Pendidikan (Yogyakarta: Nur Cahya, 1989),
303.
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diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. 44 Berdasarkan landasan

teori dan telaah pustaka diatas maka kerangka berfikir dalam penelitian ini

adalah:

Variable Independen (X ): Lingkungan Sekolah

(X ): Kebutuhan Berprestasi

Variable Dependen (Y): Minat Belajar

1. Jika lingkungan sekolah baik, maka minat belajar siswa baik.

2. Jika kebutuhan berprestasi siswa baik, maka minat belajar siswa baik.

3. Jika lingkungan sekolah dan kebutuhan berprestasi baik, maka minat

belajar siswa akan baik.

D. Hipotesis

Menurut James E. Greighton, hipotesis merupakan sebuah dugaan

tentatif atau sementara yang memprediksi situasi yang akan diamati.

Sedangkan secara umum hipotesis didefinisikan sebagai jawaban sementara

yang kebenarannya masih harus diuji, at au rangkuman kesimpulan teoritis

yang diperoleh dari tinjauan pustaka.45

Karena hipotesis merupakan kebenaran yang masih harus diteliti

dengan penelitan lebih lanjut, maka berdasarkan landasan teori dan

kerangka berfikir diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini

sebagai berikut:

44 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan
R&D (Bandung: Alfabeta, 2006), 91.

45 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010),
63.
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1. Ho1 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan

sekolah terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran

PAI kelas VII SMP N 1 Balong Tahun Ajaran 2018/2019

Ho2 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kebutuhan

berprestasi terhadap minat belajar siswa pada mata

pelajaran PAI kelas VII SMP N1 Balong Tahun Ajaran

2018/2019

Ho3 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan

sekolah dan kebutuhan berprestasi terhadap minat belajar

siswa pada mata pelajaran PAI kelas VII SMP N 1 Balong

Tahun Ajaran 2018/2019

2. Ha1 : Ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan sekolah

terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas

VII SMP N 1 Balong Tahun Ajaran 2018/2019

Ha2 : Ada pengaruh yang signifikan antara kebutuhan

berprestasi terhadap minat belajar siswa pada mata

pelajaran PAI kelas VII SMP N1 Balong Tahun Ajaran

2018/2019

Ha3 : ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan sekolah

dan kebutuhan berprestasi terhadap minat belajar siswa

pada mata pelajaran PAI kelas VII SMP N 1 Balong

Tahun Ajaran 2018/2019
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah mencatat perencanaan dari cara berpikir 

dan merancang suatu strategi untuk menemukan sesuatu.
1

 Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang bersifat asosiatif, rumusan 

masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat 

menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat tiga bentuk 

hubungan, akan tetapi dalam penelitian ini menggunakan hubungan kausal. 

Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi ada dua 

variabel independen (X1) dan (X2) yang mempengaruhi dan dependen (y) 

yang dipengaruhi.
2
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian non-eksperimen, 

karena semua variabel sudah diterapkan atau sudah ada di tempat penelitian.  

Dalam rancangan penelitian ini, penulis menggunakan tiga variabel 

yaitu satu variabel dependen (variabel terikat) dengan dua variabel 

independen (variabel bebas). 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.
3
 

 

                                                             
 1

 Prasetyo dan Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 53. 
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Kunatitatif dan Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2013), 36-

37. 
3
 Ibid., 60. 
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Variabel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab peperubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat).
4
 Dalam penelitian ini, variabel independen 

adda dua yaitu lingkungan sekolah ( 1) dan kebutuhan berprestasi ( 2). 

2. Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian 

ini, variabel dependennya adalah minat belajar ( ). 

Dalam penelitian ini yang akan diregresikan adalah lingkungan 

sekolah (  ) dan kebutuhan berprestasi (    terhadap minat belajar siswa (Y). 

untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara lingkungan sekolah dan 

kebutuhan berprestasi terhadap minat belajar siswa dilakukan analisis regresi 

ganda.  

 

 

 

 

 

 

Gambar desain penelitian  

Keterangan:  

  : lingkungan sekolah 

                                                             
4
 Ibid., 61. 
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X1,X2 , Y 
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X2 , Y 
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  : kebutuhan berprestasi  

   : minat belajar siswa  

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang tetapi juga obyek 

benda-benda dan yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang 

ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu
5
 jadi dapat 

dikatakan populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
6
  

Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas VII di SMPN 1 Balong  yang keseluruhannya berjumlah 

183 siswa.  

Tabel 3.1 

Jumlah siswa kelas VII SMPN 1 Balong 

Kelas Jumlah Siswa 

VII A 30 Siswa 

VII B 31 Siswa 

VII C 31 Siswa 

VII D 31 Siswa 

VII E 30 Siswa 

VII F 30 Siswa 

Jumlah Seluruh Populasi 183 siswa  

 

                                                             
5
 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D, 117. 
6
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendektan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), 173. 
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2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunaan 

sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari 

sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. 

Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representatif (mewakili).
7

 Menurut Suharsimi Arikunto, apabila 

subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah 

subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. 

Teknik ini disebut dengan teknik sampel random atau sampel acak.
8
 

Dalam penelitian ini mengambil sampel 54,64% dari 183 siswa yaitu 

100 siswa.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan 

sampel simple random sampling. Dikatakan simple karena 

pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak 

tanpa memerhatikan strata yang ada dalam populasi itu.
9
 Hal tersebut 

karena populasi bersifat homogen. 

 

                                                             
7
 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D, 118. 
8
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2006), 134. 
9
 Ibid., 82. 
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C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalaah alat bantu yang dipilih 

dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data 

agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.
10

 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data tentang lingkungan sekolah di SMPN 1 Balong 

2. Data tentang kebutuhan berprestasi di SMPN 1 Balong 

3. Data tentang minat belajar siswa di SMPN 1 Balong 

Dalam pengumpulan data tersebut, peneliti menggunakan 

angket yang jawabannya mengacu pada skala likert. Jawaban setiap 

item instrument mempunyai gradiasi dari sangat positif sampai sangat 

negatif, yang dapat berupa kata-kata, misalnya sangat setuju, setuju, 

ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Untuk keperluan 

analisis kuantitatif, maka setiap jawaban dapat diberi skor.
11

 Skor pada 

skala likert  pada awalnya tertinggi 5 dan terendah 1. Namun dalam 

pengukuran sering terjadi kecenderungan responden memilih dalam 

kategori ke 3 skala likert yaitu netral, ragu-ragu atau kadang-kadang. 

Untuk menghindari hal tersebut skala likert dimodifikasi menjadi 4 

pilihan agar jelas sikap atau minat responden.
12

 Selain itu dengan 4 

skala pilihan memaksa orang memilih salah satu kutub karena pilihan 

                                                             
10 Suharsismi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 134. 

 11
Sugiyono, Metode Penelitian …, 135. 

12
Baequni Akhmad Nizam, “Pengembangan Model Pembelajaran Afektif Untuk 

Meningkatkan Kompetensi Siswa Dalam Aspek Akhlak Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam Di Sekolah Menengah Pertama” (Thesis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2012), 52-53. 
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“netral/kadang-kadang” tiak ada.
13

 Maka skala likert pada penelitian 

ini dapat diberi skor sebagai berikut. 

Tabel 3.2  

Skor Alternatif Jawaban 

Pernyataan  

Selalu  : 4 

Sering  : 3 

Jarang  : 2 

Tidak pernah : 1 

 

 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Instrumen Pengumpulan Data 

                                                             
 

13
Ibid., 41. 

Variabel 

Penelitian 

Sub 

Variabel 
Indikator 

No. Item 

sebelum uji coba 

No. Item valid 

setelah uji boca 

Variabel 

independen: 

Lingkungan 

Sekolah 

(X1) 

Lingkungan 

Fisik 

 

a. Kelengkapan fasilitas sekolah 1, 2, 3 2,3 

b. Keadaan sekitar sekolah 4, 5, 6 4,5,6 

c. Sarana dan prasarana sekolah 7, 8, 9 7,8,9 

Lingkungan 

Non-Fisik 

 

a. Kegiatan Intrakurikuler dan 

Ekstrakurikuler 

10, 11, 12 10, 11, 12 

b. Hubungan siswa dengan temannya 13, 14, 15 13, 14 

c. Hubungan siswa dengan guru 16, 17, 18 16, 17 

d. Hubungan siswa dengan karyawan 19, 20, 21 19, 20, 21` 

e. Tata tertib serta segala peraturan 

sekolah 

22, 23, 24, 25 23, 25 

Variabel 

independen 

: Kebutuhan 

Berprestasi 

(X2) 

 1) Prestasi lebih penting daripada materi 

atau imbalan keuangan. 

1, 2, 3 

 

1, 3 

2) Mencapai tujuan atau tugas 

memberikan kepuasan pribadi yang 

lebih besar daripada menerima pujian 

atau pengakuan.  

4, 5, 6 4, 5, 6 

3) Imbalan dianggap sebagai ukuran 

keberhasilan, bukan tujuan itu sendiri. 

7, 8, 9 8 

4) Umpan balik sangat penting, karena 

memungkinkan pengukuran 

keberhasilan, bukan karena alasan 

pujian atau pengakuan. 

10, 11, 12 10, 11 

5) Orang memiliki motivasi berprestasi 

mencari perbaikan terus-menerus dan 

melakukan sesuatu dengan cara yang 

lebih baik. 

13, 14, 15 13, 14 

Variabel Perasaan a. Suka saat mengetahui bahan materi 1, 2, 3 1, 2, 3 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik : 

1. Angket/kuesioner  

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik atau cara 

pengumpulam data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung 

bertanya-jawab dengan responden).
14

 Kuesioner adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia 

ketahui.
15

   

Dengan demikian angket/kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

                                                             
14

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), 219.  
15

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendektan Praktek, 194. 

dependen : 

Minat 

Belajar 

Siswa (y) 

Senang b. Suka dalam memahami materi 4, 5, 6 4, 5, 6 

c. Suka dalam menyelesaikan soal 7, 8, 9 7, 8, 9 

Ketertarikan  

 

a. Tertarik pada bahan ajar 10, 11, 12 10, 11, 12 

b. Tertarik untuk memahami bahan 

materi 

13, 14, 15 13, 15 

c. Tertarik dalam menyelesaikan soal 16, 17, 18 16, 17, 18 

Penerimaan  

 

Penerimaan akan suatu hubungan antara 

diri sendiri dengan sesuatu di luar diri 

19, 20, 21 20, 21 

Keterlibatan 

Siswa 

a. Keterlibatan terhadap bahan materi 22, 23, 24 22, 23, 24 

b. Keterlibatan terhadap pemahaman  

materi pelajaran  

25, 26, 27 26, 27 

c. Keterlibatan saat mengerjakan soal 28, 29, 30 28, 29, 30 

 Perhatian  a. Perhatian pada bahan ajar 31, 32, 33 31, 32 

b. Perhatian dalam memahami materi 34, 35, 36 34, 35 

c. Perhatian dalam menyelesaikan soal 37, 38, 39 37, 38, 39 

Jumlah Seluruh Item 79 64 

Variabel         Sub Variabel  Indikator               

 

         

 

 

Lanjutan Tabel 1.3  

Variabel 

Penelitian 

No.Item sebelum 

uji coba 
No. Item valid 
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pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya.
16

 Dalam penelitian ini, angket yang berupa pernyataan 

digunakan untuk memperoleh data mengenai lingkungan sekolah, 

kebutuhan berprestasi dan minat belajar siswa. Adapun pelaksanaannya, 

angket diberikan kepada siswa agar mereka mengisi sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. Siswa diberi arahan atau dijelaskan cara 

mengisi angket tersebut, siswa diberitahu angket ini tidak masuk dalam 

nilai mata pelajaraan. Setiap responen di haruskan untuk mengisi angket 

yang telah diberikan.  

2. Dokumentasi  

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.
17

 

Dapat dikatakan juga dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data 

dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik 

dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang 

dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.
18

  Teknik 

ini digunakan untuk memperoleh data yang berupa data siswa yang 

menjadi objek penelitian, visi, misi, struktur organisasi, keadaan guru, 

sarana prasarana dan sejarah berdirinya SMP Negeri 1 Balong. 

                                                             
16

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D, 199.  
17

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendektan Praktek, 201. 
18

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, 222. 
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3. Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti dan apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam.
19

 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam 

analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis 

responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 

menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan.
20

 

Karena data penelitian adalah data kuantitatif, maka teknik analisis 

data menggunakan statistik. Adapun analisis data dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Pra Penelitian 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kehandalan atau kesahihan suatu alat ukur.
21

 Instrumen yang valid 

berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) 

                                                             
19 Sugiyono, Metode Penelitian…., 137. 

 
20

Ibid., 207. 

 
21

Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula 
(Bandung: Alfabeta, 2012), 97. 
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itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan menggunakan 

instrumen yang valid dalam mengumpulkan data, maka diharapkan 

hasil penelitian menjadi valid. 
22

 

Untuk menguji validitas instrument dalam penelitian, peneliti 

menggunakan jenis validitas konstruk. Sebab, variabel dalam 

penelitian ini berkaitan dengan fenomena dan objek yang abstrak 

tetapi gejalanya dapat diamati dan diukur. Adapun cara 

menghitungnya menggunakan korelasi Product Moment dengan 

rumus sebagai berikut: 

     
             

√                      
 

Keterangan: 

rxy = Angka indeks Korelasi Product Moment 

∑X = Jumlah seluruh nilai X 

∑Y = Jumlah seluruh nilai Y 

∑XY = Jumlah hasil perkalian antara nilai X dan nilai 

Y.
23

 

Apadun perhitungannya dibantu menggunakan SPSS versi 

21 for windows, dengan cara yang sama didapatkan koefisien 

korelasi untuk item pertanyaan yang lain. Setelah hal itu untuk 

mendapatkan informasi kevalidannya, masing-masing nilai rxy 

                                                             
 

22
Sugiyono, Metode Penelitian…., 173. 

 
23

Retno Widyaningrum, Statistik (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2015), 107. 
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dibandingkan dengan nilai rtabel. Apabila nilai rxy > rtabel, maka item 

pertanyaan dinyatakan valid.
24

  

Rescoe dalam  buku Research Methods For Business 

memberikan saran-saran tentang ukuran sampel untuk penelitian 

sebagai berikut: 

1) Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 

sampai dengan 500. 

2) Bila sampel dibagi dalam kategori, maka jumlah anggota sampel 

setiap kategori minimal 30. 

3) Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan 

multivariate (korelasi atau regresi ganda), maka jumlah anggota 

sampel minila 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. 

4) Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang 

menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, 

maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai 

dengan 20.
25

 

Untuk keperluan uji validitas dan reliabilitas instrumen 

dalam penelitian ini, penelitian mengambil sampel sebanyak 30 

responden yang berasal dari kelas VII a SMP N 1 Balong. 

Pengujian untuk menentukan siignifikansi atau tidak signifikansi 

dengan membandingakn nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk 

degree of freedom = n-k hal ini 30-2 atau df 28 dan satu daerah sisi 

                                                             
24

 Ibid., 84.  
25 Sugiyono, Metode Penelitian…., 91. 
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penguji dengan alpha 0,05 diidapat r tabel 0,361. Jika r hitung 

untuk r tiap butir pertanyaan bernilai positif dan lebih besar dari r 

tabel, maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid.
26

  

Dari hasil perhitungan validitas item instrumen terhadap 25 

item soal variabel lingkungan sekolah, terdapat 20 item soal yang 

dinyatakan valid yaitu nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14,16,17, 19, 20, 21, 23, 25. Adapun untuk mengetahui skor jawaban 

angket uji validitas lingkungan sekolah dapat dilihat di lampiran 3. 

Untuk variabel kebutuhan berprestasi dari 15 item soal, 

terdapat 10 item soal yang valid yaitu item nomor 1,  3, 4, 5, 6, 8, 10, 

11, 13, 14. Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket uji 

validitas kebutuhan berprestasi dapat dilihat di lampiran 4.  

Kemudian untuk variabel minat belajar dari 39 item soal 

terdapat 34 item soal yang valid yaitu item nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 34, 35, 37, 38, 39. Adapun untu k mengetahui skor jawaban 

angket uji validitas minat belajar dapat dilihat di lampiran 5.  

Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas variabel X1 (Lingkungan Sekolah) 

No r hitung r tabel Keterangan 

1 -,217 0, 361 Tidak Valid 

2 0,584
**

 0, 361 Valid 

3 0,470
**

 0, 361 Valid 

4 0,483
**

 0, 361 Valid 

5 0,545
**

 0, 361 Valid 

6 0,585
**

 0, 361 Valid 

7 0,560
**

 0, 361 Valid 

                                                             
26

 Danang Sunyoto, Praktik SPSS untuk Kasus Dilengkapi dengan Penelitian Bidang 

Ekonomi (Yogyakarta: Muha Medika, 2011), cet. 1. 114. 
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No r hitung r tabel Keterangan 

8 0,636
**

 0, 361 Valid 

9 0,563
**

 0, 361 Valid 

10 0,636
**

 0, 361 Valid  

11 0,641
**

 0, 361 Valid  

12 0,628
**

 0, 361 Valid 

13 0,586
**

 0, 361 Valid 

14 0,633
**

 0, 361 Valid 

15 0,084 0, 361 Tidak Valid 

16 0,703
**

 0, 361 Valid 

17 0,613
**

 0, 361 Valid 

18 0,264 0, 361 Tidak Valid 

19 0,528
**

 0, 361 Valid 

20 0,563
**

 0, 361 Valid 

21 0,437
*
 0, 361 Valid 

22 0,222 0, 361 Tidak Valid 

23 0,560
**

 0, 361 Valid 

24 -,135 0, 361 Tidak Valid 

25 0,636
**

 0, 361 Valid 

 

 

Keterangan : 

r hitung > r tabel : valid 

r hitung < r tabel : tidak valid 

 

Tabel 3.5 

Rekapitulasi Uji Validitas variabel X2 (Kebutuhan Berprestasi) 

 

No r hitung r table Keterangan 

1 0,598
**

 0, 361 Valid 

2 -,172 0, 361 Tidak Valid 

3 0,696
**

 0, 361 Valid 

4 0,729
**

 0, 361 Valid 

5 0,458
*
 0, 361 Valid 

6 0,669
**

 0, 361 Valid 

7 0,163 0, 361 Tidak Valid 

8 ,0778
**

 0, 361 Valid 

9 0,135 0, 361 Tidak Valid 

10 0,616
**

 0, 361 Valid 

11 0,593
**

 0, 361 Valid 

12 0,356 0, 361 Tidak Valid 

13 0,536
**

 0, 361 Valid 

14 0,533
**

 0, 361 Valid 

15 0,220 0, 361 Tidak Valid 

 

Keterangan : 

r hitung > r tabel : valid 

r hitung < r tabel : tidak valid 

Lanjutan tabel 3.4 
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Tabel 3.6 

Rekapitulasi Uji Validitas variabel Y (Minat Belajar) 

No r hitung r table Keterangan 

1 0,592
**

 0, 361 Valid  

2 0,407
*
 0, 361 Valid 

3 0,545
**

 0, 361 Valid 

4 0,679
**

 0, 361 Valid 

5 0,484
**

 0, 361 Valid 

6 0,715
**

 0, 361 Valid 

7 0,556
**

 0, 361 Valid 

8 0,436
*
 0, 361 Valid 

9 0,724
**

 0, 361 Valid 

10 0,540
**

 0, 361 Valid 

11 0,712
**

 0, 361 Valid 

12 0,669
**

 0, 361 Valid 

13 0,700
**

 0, 361 Valid 

14 0,180 0, 361 Tidak Valid 

15 0,537
**

 0, 361 Valid  

16 0,586
**

 0, 361 Valid 

17 0,558
**

 0, 361 Valid 

18 0,408
*
 0, 361 Valid 

19 0,330 0, 361 Tidak Valid 

20 0,610
**

 0, 361 Valid 

21 0,588
**

 0, 361 Valid 

22 0,662
**

 0, 361 Valid 

23 0,659
**

 0, 361 Valid 

24 0,526
**

 0, 361 Valid 

25 0,356 0, 361 Tidak Valid  

26 0,581
**

 0, 361 Valid  

27 0,453
*
 0, 361 Valid 

28 0,605
**

 0, 361 Valid 

29 0,541
**

 0, 361 Valid 

30 0,578
**

 0, 361 Valid 

31 0,691
**

 0, 361 Valid 

32 0,632
**

 0, 361 Valid 

33 0,359 0, 361 Tidak Valid 

34 0,630
**

 0, 361 Valid 

35 0,599
**

 0, 361 Valid 

36 0,051 0, 361 Tidak Valid 

37 0,541
**

 0, 361 Valid 

38 0,484
**

 0, 361 Valid 

39 0,679
**

 0, 361 Valid 

Keterangan : 

r hitung > r tabel : valid 

r hitung < r tabel : tidak valid 
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b. Uji Reliabilitas 

Instrument yang reliable adalah instrument yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data 

yang sama. 27  
Untuk menguji realibilitas instrument dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik “belah dua (Split Half)” yang dianalisis dengan 

rumus Sperman Brown di bawah ini. 

   
     
     

 

Keterangan:  

ri   = Reliabilitas internal seluruh instrument. 

rb = Korelasi Product Moment antara belahan pertama 

dan belahan kedua.
28

 

 Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk keperluan itu, maka 

butir-butir instrument di belah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok instrumen 

ganjil dan kelompok genap, selanjutnya skor data tiap kelompok itu disusun 

sendiri, dan skor butirnya ditambahkan sehingga menghasilakna skor total, 

selanjutnya skor total antara kelompok ganjil dan kelompok genap dicari 

korelasinya.
29

 Kemudian dalam perhitungannya dibantu menggunakan SPSS versi 

21 for windows. 

 Dari hasil penelitian perhitungan reliabilitas yang peneliti lakukan 

diketahui nilai reliabilitas instrumen variabel (X1) lingkungan sekolah dapat 

                                                             
 27

Sugiyono, Metode Penelitian…, 174. 
 28

Ibid., 185-186. 
29

 Ibid., 135-136. 
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dilihat pada lampiran 6, variabel (X2) kebutuhan berprestasi dapat dilihat pada 

lampiran 7, dan variabel (y) minat belajar siswa pada lampiran 8. 

Dari hasil perhitungan reliabilitas dalam tabel diketahui nilai, reliabilitas 

variabel lingkungan sekolah adalah 0, 892 kemudian dikonsultasikan pada taraf r 

tabel pada taraf signifikansi 5% adalah sebesar 0, 361. Karena rhitung > rtabel  maka 

instrumen tersebut dikatakan reliabel.  

Untuk variabel kebutuhan berprestasi adalah 0, 838 kemudian 

dikonsultasikan pada taraf signifikasni 5% adalah sebesar 0, 361. Karena rhitung > 

rtabel  maka instrumen tersebut dikatakan reliabel.  

Sedangkan untuk variabel minat belajar  adalah 0, 942 kemudian 

dikonsultasikan pada taraf signifikasni 5% adalah sebesar 0, 361. Karena rhitung > 

rtabel  maka instrumen tersebut dikatakan reliabel.  

Kemudian hasil skor jawaban reliabilitas item instrumen di atas dapat 

disimpulkan kedalam tabel rekapitulasi dibawah ini: 

Tabel 3.6  

      Rekapitulasi Uji Reliabilitas 

 
Variabel Rhitung Rtabel Keterangan 

Lingkungan sekolah 0, 892 0, 361 Reliabel 

Kebutuhan berprestasi 0 ,838 0, 361 Reliabel 

Minat belajar  0, 942 0, 361 Reliabel 

 

2. Analisis Hasil Penelitian 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hiopotesis 
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yang telah diujikan.
30

 Adapun langkah-langkah untuk menganalisis hasil 

penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Uji Asumsi Klasik 

Tujuan dari pengujian asumsi klasik analisis regresi adalah untuk 

mengetahui secara pasti apakah model regresi linier berganda menghasilkan 

keputusan yang BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), dalam arti 

pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t tidak bias. 
31

 

Analisis regresi pada dasarnya memilki syarat atau asumsi dasar yang 

digunakan dalam analisis regresi yang disebut dengan asumsi klasik.  

1) Uji Normalitas 

Model regresi yang baik adalah yang memilki nilai residual yang 

terdistribusi normal. Uji normalitas ini menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov dan pengujiannya mengggunakan SPSS versi 21.0 for windows. 

Kriteria dari uji normalitas residual adalah apabila signifikansi residual 

lebih dari 0,05 maka residual berdistribusi secara normal.
32

  

2) Uji Lineritas 

Uji linieritas merupakan uji prasyarat yang biasanya dilakukan jika 

akan melakukan analisis korelasi person atau regresi linier. Uji ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel secara signifikan 

mempunyai hubungan linier atau tidak.33 
Untuk pengujian uji linieritas 

                                                             
30

 Sugiyono, Metode Penelitian, 207. 
31

 Maulida Nurhidayati, Statistika II, 8.  
32

 Duwi Prayitno, SPSS Handbook Analisis Data & Penyelesaian Kasus-kasus Statistik 

(Yogyakarta: Media Kom, 2016), 109. 
33

 Edi Irawan, Pengantar Statistik Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Aura Pustaka, 

2014), 44. 



59 
 

 

menggunakan SPSS versi 21.0 for windows. Uji linieritas pada SPSS 

digunakan Test for Liniearty dengan taraf signifikan 0,05. Dua variabel 

dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila nilai signifikan pada 

Deviaton From Liniearty lebih dari 0,05.34 

3) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak trejadi korelasi yang tinggi 

diantara variabel bebas.35 
Uji multikolinearitas pengujinya menggunakan 

SPSS versi 21.0 for windows. Metode pngujian yang digunakan yaitu 

dengan melihat nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1 

maka model regresi bebas dari multikolinearitas.36 

4) Uji Heteroskedasitas 

Uji Heteroskedasitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual pada suatu 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heterokedasitas. 37  
Uji heteroskedasitas pengujiaannya menggunakan 

SPSS versi 21.0 for windows. Metode pengujian yang digunakan adalah 

uji korelasi Rank Spearman yaitu melakukan korelasi absolut residual 

                                                             
34

 Prayitno, SPSS Handbook Analisis Data, 115. 
35

 Danang Sunyoto, Analisis Validitas dan Asumsi Klasik (Yogyakarta: Gava Media, 

2012), 131. 
36

 Prayitno, SPSS Handbook Analisis Data, 116. 
37

 Ibid., 122. 
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dengan masing-masing variabel independen dengen absolut residual lebih 

dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedasitas.38 

b. Uji Hipotesis 

  Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah nomer 1, 2 dan 3 

yaitu ada tidaknya pengaruh lingkungan sekolah dan kebutuhan berprestasi 

terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis berupa analisis 

regresi linier sederhana dan setelah itu regresi berganda, yaitu sebagai berikut 

:
39

 

1) Uji Regresi Linier Sederhana 

Teknik analisa data yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah 1 dan 2 menggunakan rumus analisis regresi linier sederhana. 

Hubungan antara satu variabel terikat dengan satu variabel bebas dapat 

dikatakan linier  jika dapat dinyatakan dalam:
40

  

       0 +  1.x +   (model untuk populasi) 

 

    ̂   0 + b1  ̅ (model untuk sampel) 

a) Nilai  0, b1 dapat dicari dengan rumus: 

b1 = 
[     

 
   ]

[   
   

   ]

    ̅̅̅̅

   ̅   

b0 =  ̅̂        ̅ 

                                                             
38

 Sunyoto, Analisis Validitas dan Asumsi, 135. 
39

 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2016), 73. 
40

 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan  SPSS, 123. 
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b) Uji Signifikansi Model dalam Analisis Regresi Linier Sederhana 

Uji overall pada regresi linier sederhana dilakukan untuk 

mengetahui apakah variabel bebas yang ada dalam model mempunyai 

pengaruh yang nyata terhadap variabel terikat. Berikut adalah uji 

overall pada analisis regresi linier sederhana: 

Hipotesis : 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.7 

Statistik Uji Regresi Linier Sederhana: Tabel Anova 

 

 

 

 Daerah Penolakan :        = 
   

   
 

Tolak Ho bila        >           

c) Menghitung Koefisien Determinan (R
2
) 

Dengan rumus :    
   

   
 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom (df) 

Sum of Square (SS) Mean Square (MS) 

Regresi 1 SSR =    ∑y +   ∑   y – 
     

 
 MSR = 

   

  
 

Error n-2 SSE = ∑  
 - (   ∑y+   ∑   y) MSE = 

   

  
 

Total n-1 SST = SSR + SSE, atau  

SST = ∑  
 - 

     

 
 

 

H0 :    = 0 lingkungan sekolah dan kebutuhan berprestasi tidak secara     

signifikan terhadap minat belajar  siswa pada mata pelajaran PAI tahun 

ajaran 2018/2019. 

H1 :      0 lingkungan sekolah dan kebutuhan berprestasi  berpengaruh 

secara signifikan terhadap minat belajar  siswa pada mata pelajaran PAI 

tahun ajaran 2018/2019. 
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Dimana : 

R
2
 =  

 

 

2) Uji Regresi Linier Berganda dengan 2 Variabel Bebas 

Teknik analisa data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

nomer 3 menggunakan rumus analisis regresi linier berganda dengan 2 variabel 

bebas. Adapun beberapa yang harus dipenuhi diantaranya 1) Variabel yang dicari 

hubungan fungsionalnya mempunyai data yang berdistribusi normal, 2) Variabel 

terikat/dependen harus random sedangkan variabel bebas/independen tidak 

random, 3) Variabel yang dihubungkan mempunyai pasangan sama dari subyek 

yang sama pula, 4) Variabel yang dihubungkan mempunyai skala data minimal 

interval (internal/rasio). Hubungan antara satu variabel terikat dengan dua variabel 

bebas dapat dikatakan linier jika dapat dinyatakan dalam:
41

 

      0 +  1.x +   (model untuk populasi) 

 

   ̂   0 + b1  ̅ (model untuk sampel) 

a) Nilai  0, b1 dapat dicari dengan rumus: 

b1 = 
(   

   
   )(    

 
   ) (    

 
   )(     

 
   )

(   
  

   )(   
  

   )  (     
 
   )   

 

b2 = 
(   

  
   )(    

 
   ) (    

 
   )(     

 
   )

(   
  

   )(   
  

   )  (     
 
   )   

 

b1 = 
   

          
 
         

     

 
 

                                                             
41

 Ibid., 123-125.  

keofisien determinasi/proporsi keragaman/variabilitas total di sekitar  

nilai tengah yang dapat dijelaskan oleh model regresi (biasanya 

dinyatakan dalam persen). 
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b) Uji Signifikansi Model dalam Analisis Regresi Linier Berganda dengan 2 

Variabel Bebas 

Uji overall pada regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui 

apakah seluruh variabel bebas/ independen yang ada dalam model mempunyai 

pengaruh yang nyata terhadap variabel terikat/ dependennya. Berikut adalah uji 

overall pada analisis regresi linier berganda dengan 2 variael bebas/independen. 

Hipotesis : 

H0 : 𝛃i = 0 lingkungan sekolah dan kebutuhan berprestasi tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap minat belajar  siswa pada mata pelajaran PAI tahun 

ajaran 2018/2019. 

H1 : 𝛃i ≠ 0 lingkungan sekolah dan kebutuhan berprestasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat belajar  siswa pada mata pelajaran PAI tahun ajaran 

2018/2019. 

Tabel 3.8 

Statistik Uji Regresi Linier Berganda: Tabel Anova 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom (df) 

Sum of Square (SS) Mean Square 

(MS) 

Regresi P SSR = (    ∑y +   ∑   y +  ∑   ) - 
     

 
 MSR = 

   

  
 

Error n-P-1 SSE = ( ∑  - (   ∑y+   ∑   y + ∑   y) MSE = 
   

  
 

Total n-1 SST = SSR + SSE, atau  

SST = ∑  - 
     

 
 

 

  Dari perolehan hasil tabel Anova, kemudian di statistik ujikan dengan rumus : 

        = 
   

   
 

       = Fα (P ; n-P-1) 

Tolak Ho jika Fhitung ≥ Ftabel.
42

 

 

                                                             
42

 Ibid.,  126-128. 
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c) Menghitung Koefisien Determinan (R
2
) 

Dengan rumus :    
   

   
 

Dimana : 

R
2
 =  

 

 

 

keofisien determinasi/proporsi keragaman/variabilitas total di sekitar  

nilai tengah yang dapat dijelaskan oleh model regresi (biasanya 

dinyatakan dalam persen). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Identitas Sekolah 

Berikut adalah identitas SMP N 1 Balong: 

 Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Balong 

 Alamat : Jalan : Diponegoro nomor 93 

  Desa/Kecamatan : Karangan/Balong 

  Kab/Kota : Ponorogo 

  No. Telp : (0352) 371551 

  Email : - 

a.  Nama yayasan (bagi swasta) : - 

 Alamat yayasan & No. Telp : - 

b. NSS/NSM/NDS : 201051109001 

c. Jenjang Akreditasi : A 

d. Tahun Didirikian : 1983 

e. Tahun Beroperasi : 1983 

f. Kepemilikikan Tanah : 

 a. Status Tanah :Pemerintah 

 b. Luas Tanah : 13. 470 m2 

g. Kepemilikan Tanah Kelas 

Jauh 

: 

65 
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 a. Status Tanah :- 

 b. Luas Tanah :- 

h.  Status Bangunan Milik : Pemerintah 

i. Luas Seluruh Bangunan : 2.667 m2 

j. Nomor Rekening Bank : 0202428681, Nama Bank Jatim 

Cabang Ponorogo. 

 

2. Sejarah Singkat SMP Negeri 1 Balong 

SMP (Sekolah Menengah Pertama) merupakan pendidikan formal 

pada jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dan pembelajaran di tingkat 

SMP memberikan penekanan peletakan pondasi dalam menyiapkan 

generasi agar menjadi manusia yang mampu menghadapi era yang 

semakin berat. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional no 

20 tahun 2003 pasal 17 tentang pendidikan dasar disebutkan bahwa 

pendidikan dasar terdiri dari SD (Sekolah Dasar)/sederajat dan SMP 

(Sekolah Menengah Pertama)/sederajat. 

SMP N 1 Balong merupakan sekolah menengah pertama yang 

berdiri dan beroperasi pada tahun 1983 sampai sekarang dan bertempat di 

Desa Karangan Kecamatan Baloong Kabupaten Ponorogo. 

SMP N 1 Balong merupakan sekolah Adiwiyata. Adiwiyata 

merupakan sebuah program sekolah  yang peduli lingkungan yang sehat, 

bersih serta lingkungan yang indah. Dengan adanya program adiwiyata 

diharapkan seluruh masyarakat di sekitar sekolah dapat menyadari 
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lingkungan yang hijau adalah lingkungan yang sehat. Adapun tujuan 

Adiwiyata, antara lain: 

a. Tujuan Umum 

Membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu 

berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan 

pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang 

maupun yang akan datang. 

b. Tujuan Khusus 

Mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui tata kelola sekolah 

yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. 

3. Visi, Misi SMP N 1 Balong 

Dalam penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun non 

formal maka pendiri sekolah pasti mempunyai gagasan sebuah impian atau 

tujuan yang akan dicapai. Selain tujuan utama, biasanya mereka memiliki 

gagasan mengenai target-target jangka pendek maupun jangka panjang. 

Untuk mewujudkan semua itu, perlu ada gagasan di dalam sebuah sistem 

manajemen. Visi dan misi masuk dalam bentuk-bentuk gagasan atau 

pedoman tertulis tersebut. Visi dan misi harus dituangkan dalam sebuah 

tulisan supaya seluruh pihak mngetahui apa yang menjadi tujuan dari 

sebuah organisasi. 
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SMP N 1 Balong merupakan salah satu dari banyak sekolah yang 

mempunyai visi, misi dan tujuan, untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

Adapun visi, misi dan tujuan adalah sebagai berikut. 

a. Visi  

“Terwujudnya warga sekolah yang beriman, BErdisiplin, Berprestasi 

dan Berbudaya Lingkungan” 

b. Misi 

1) Melaksanakan pengembangan keimanan dan ketaqwaan serta 

pembiasaan budi pekerti luhur 

2) Mewujudkan kedisiplinan dan kualitas proses pembelajaran yang 

efektif, efisien, sarana prasarana, sumber daya manusia 

3) Melaksanakan system dan pengembangan kurikulum 

4) Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik 

dan kependidikan 

5) Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik 

6) Melaksanakan pendidikan lingkungan hidup 

7) Melaksanakan upaya pelestarian lingkungan, mencegah 

pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

4. Letas Geografis 

SMP Negeri 1 Balong merupakan sekolah menengah pertama yang 

terletak di bagian selatan kota Ponorogo, tepatnya berada di desa 

Karangan, kecamatan Balong. Dari arah perempatan Balong ke arah 

Timur sekitar setengah kilo. Letak sekolah tersebut strategis karena jauh 
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dari keramaian sehingga membuat warga sekolah nyaman ketika 

melaksanakan pembelajaran.  Adapun sekolah tersebut memiliki luas 

sekitar 13. 470 m2. 

5. Struktur Organisasi SMP N 1 Balong 

Struktur organisasi adalah suatu susuan komponen-komponen atau 

unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan 

bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-

kegiatan berbeda yang dikoordinasikan.  

Adapun struktur organisasi di SMP N 1 Balong sebagai berikut: 

a. Kepala Sekolah   : Sumiran S. Pd., M. Pd. 

b. Komite Sekolah   : Drs. Bambang Priyanto 

c. Wakasek Bidang Akademik : - Bidang Standarisasi 

-Bidang Standar Proses 

-Bidang Standar Penilaian 

-Bidang SKL 

-Bidang Prestasi Akademik 

d. Wakasek Kesiswaan  :-Bidang Ke-Osis-an 

 -Bidang Pembinaan Kesiswaan 

-Bidang Ekstrakurikuler 

-Bidang Prestsi Non Akademik 

e. Wakasek Sarpras  :-Bidang Pemeliharaan Gedung 

`   -Bidang Pemeliharaan Taman 

f. Wakasek Humas  :-Bidang Standar Pengelolaan  
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g. Koordinator Administrasi :-Bidang Standar Pembiayaan 

 -Bidang Standar Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan 

-Bidang Administrasi dan Pengadaan 

Barang 

h. Koordinator Mapel  : Guru Mata Pelajaran 

i. Koordinator BK   :Guru Bimbingan Konseling 

j. Koordinator Penunjang Sekolah: -Kepala Perpustakaan 

   -Kelapa Lab.IPA 

   -Kepala Lab. Bahasa 

   -Kepala Lab. TIK    

6. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP N 1 Balong 

Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 1 ayat 1, 

tentang guru dan dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. Peranan guru sangat penting dalam dunia 

pendidikan karena selain berperan mentransfer ilmu pengetahuan ke 

peserta didik, guru juga dituntut memberikan pendidikan karakter dan 

menjadi contoh karakter yang baik bagi anak didiknya. Kualitas guru 

ditentukan oleh latar belakang tingkat pendidikannya, semakin tinggi 

tingkat pendidikan maka semakin baik kualitas seorang untuk menjadi 
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pengajar. Di SMP N 1 Balong kualitas guru sudah baik, karena dilihat 

dari latar belakang tingkat pendidikannya. Mulai dari S1, S2 dan S3. 

Selain hal tersebut dapat dilihat juga statusnya, yaitu PNS, GTT (Guru 

Tidak Tetap). Adapun jumlah pendidik di SMP N 1 Balong adalah 42. 

Kemudian terdapat tenaga kependidikan yang berjumlah, 12 orang yang 

statusnya PNS dan Non PNS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

lampiran 17. 

7. Peserta Didik 

Jumlah siswa kelas VII di SMP N 1 Balong setiap tahunnya 

mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor antara lain: 

a. Jumlah kelulusan tingkat Sekolah Dasar 

b. Minat siswa atau pandangan masyarakat tentang SMP N 1 Balong 

Pada tahun ajaran 2018/2019 jumlah siswa yaitu 183 orang 

kemudian dibagi menjadi enam rombongan belajar. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada lampiran 17. 

8. Sarana dan Prasarana SMP N 1 Balong 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 

2007. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-

pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan 

fungsi sekolah/ madrasah. Sarana pendidikan antara lain gedung, ruang, 

kelas, meja, kursi, serta alat-alat media pembelajaran. Sedangkan yang 

termasuk prasarana antara lain, seperti halaman, taman, lapangan, jalan 
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menuju sekolah dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

lampiran 17. 

 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data Lingkungan Sekolah Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 

Balong Tahun Ajaran 2018/2019 

Untuk mendapat data mengenai lingkungan sekolah, peneliti 

menggunakan metode angket langsung, yaitu angket dijawab oleh 

responden yang telah ditentukan oleh peneliti. Skor jawaban angket 

tersebut berupa angka-angka, sistem penskoran dalam pengambilan data 

angket adalah menggunakan skala likert yaitu angka satu sampai empat. 

Pada penelitian ini yang dijadikan objek adalah siswa SMP N 1 

Balong kelas VII dengan jumlah 100 siswa, yaitu terdiri dari 47% siswa 

laki-laki dan 53% siswa perempuan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Jumlah Siswa Kelas VII SMP N 1 Balong 

Jenis Kelamin 

 
Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

laki-laki 47 47,0 47,0 47,0 

perempuan 53 53,0 53,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

  Sumber: Output SPSS versi 21.0 for windows 
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Kemudian analisis untuk memperoleh data mengenai lingkungan 

sekolah dicari Mean  dan Standart Deviasi untuk menentukan kategori 

Lingkungan Sekolah tinggi, sedang dan rendah. 

Selanjutnya hasil skor Lingkungan sekolah kelas VIIb, VIIc, VIId, 

VIIe SMP N 1 Balong dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Skor Lingkungan Sekolah Siswa Kelas VII di SMP N 1 Balong 

Tahun Ajaran 2018/2019 

NO Lingkungan Sekolah Frekuensi 

1 76 2 
2 75 1 
3 73 1 
4 72 2 
5 69 1 
6 68 2 
7 67 2 
8 66 1 
9 65 2 

10 64 5 
11 63 5 
12 62 7 
13 61 4 
14 60 10 
15 59 3 
16 58 7 
17 57 5 
18 56 2 
19 55 4 
20 54 5 
21 53 3 
22 52 4 
23 51 7 
24 50 3 
25 49 3 
26 48 2 
27 47 1 
28 46 2 
29 45 2 
30 44 1 
31 37 1 

Jumlah  100 
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Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan perolehan skor variabel 

lingkungan sekolah tertinggi bernilai 76 dengan frekuensi 2 orang dan 

terendah 37 dengan frekuensi 1 orang. Untuk lebih jelasnya tentang skor 

jawaban angket Lingkungan Sekolah kelas VII di SMP Negeri 1 Balong 

Tahun Ajaran 2018/2019. Dapat dilihat di lampiran 9. 

Berdasarkan data di atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga 

tingkatan yaitu lingkungan sekolah tinggi, sedang, dan rendah. Untuk 

menentukan tingkatan tersebut maka dikelompokkan dengan bantuan 

SPSS versi 21.0 for windows. Rumusnya sebagai berikut: 

a. Lingkungan sekolah tinggi : X > Mean + SD 

b. Lingkungan sekolah sedang : Mean – SD   X   Mean + SD 

c. Lingkungan sekolah rendah : X < Mean – SD 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif Variabel Lingkungan Sekolah 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. 

Deviation 

lingkungan 

sekolah 

100 37 76 5789 57,89 7,388 

Valid N (listwise) 100      

Sumber: Output SPSS versi 21.0 for Windows 

Berdasarkan tabel di atas diketahui mean sebesar 57,89 pada nilai 

standart deviasi sebesar 7,388 nilai terendah 37 dan nilai tertinggi 76.  

Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Lingkungan sekolah tinggi : X > 65, 278 

b. Lingkungan sekolah sedang : 50,5   X   65,278 

c. Lingkungan sekolah rendah : X < 50,5 
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Dapat diketahui bahwa skor lebih dari 65,278 dikategorikan 

lingkungan sekolah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Balong tinggi, skor 

antara 50,5 – 65,278 dikategorikan lingkungan sekolah siswa kelas VII 

SMP Negeri 1 Balong sedang, dan skor kurang dari 50,5 dikategorikan 

lingkungan sekolah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Balong rendah. 

Dirinci pada tabel sebagi berikut: 

Tabel 4.4 

  

Presentase dan Kategorisasi Variabel Lingkungan Sekolah 

No Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1. > 65,278 12 12 % Tinggi 

2. 50,5– 65,278 73 73% Sedang 

3. < 65, 278 15 15% Rendah 

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa lingkungan sekolah 

dengan kategori tinggi sebanyak 12 siswa dengan presentase 12%, 

kategori sedang sebanyak 73 siswa dengan presentase 73%, dan kategori 

rendah sebanyak 15 siswa dengan presentase 15%. Dengan demikian 

secara umum dapat dikatakan lingkungan sekolah siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Balong dalam kategori sedang dengan 73 responden. 

 

2. Deskripsi Data Kebutuhan Berprestasi Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 

Balong Tahun Ajaran 2018/2019 

Untuk mendapat data mengenai kebutuhan berprestasi, peneliti 

menggunakan metode angket langsung, yaitu angket dijawab oleh responden 

yang telah ditentukan oleh peneliti. Skor jawaban angket tersebut berupa 
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angka-angka, sistem penskoran dalam pengambilan data angket adalah 

menggunakan skala likert yaitu angka satu sampai empat. 

Pada penelitian ini yang dijadikan objek adalah siswa SMP N 1 Balong 

kelas VII dengan jumlah 100 siswa. Kemudian analisis untuk memperoleh data 

mengenai kebutuhan berprestasi dicari Mean  dan Standart Deviasi untuk 

menentukan kategori kebutuhan berprestasi tinggi, sedang dan rendah. 

Selanjutnya hasil skor kebutuhan berprestasi kelas VIIb, VIIc, VIId, 

VIIe SMP N 1 Balong dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Skor Kebutuhan Berprestasi Siswa Kelas VII di SMP N 1 Balong 

Tahun Ajaran 2018/2019 

 
NO Kebutuhan Berprestasi Frekuensi 

1 30 3 

2 31 4 

3 32 6 

 4 33 5 

5 34 8 

6 35 14 

7 36 15 

8 37 15 

9 38 13 

10 39 8 

11 40 9 

Jumlah  100 

 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan perolehan skor variabel 

kebutuhan berprestasi tertinggi bernilai 40 dengan frekuensi 9 orang dan 

terendah 30 dengan frekuensi 1 orang. Untuk lebih jelasnya tentang skor 

jawaban angket kebutuhan berprestasi kelas VII di SMP Negeri 1 Balong 

Tahun Ajaran 2018/2019. Dapat dilihat di lampiran 10. 

Berdasarkan data di atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga 

tingkatan yaitu kebutuhan berprestasi tinggi, sedang, dan rendah. Untuk 
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menentukan tingkatan tersebut maka dikelompokkan dengan bantuan 

SPSS versi 21.0 for windows. Rumusnya sebagai berikut: 

a. Kebutuhan berprestasi tinggi : X > Mean + SD 

b. Kebutuhan berprestasi sedang : Mean – SD   X   Mean + SD 

c. Kebutuhan berprestasi rendah : X < Mean – SD 

Tabel 4.6 

Statistik Deskriptif Variabel Kebutuhan Berprestasi 

Descriptive Statistics 
 

N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

Kebutuhan 

Berprestasi 

100 30 40 3594 35,94 2,616 

Valid N 

(listwise) 

100 
     

 Sumber: Output SPSS versi 21.0 for Windows 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui mean sebesar 35,94 pada nilai 

standart deviasi sebesar 2,616 nilai terendah 30 dan nilai tertinggi 40.  

Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Kebutuhan berprestasi tinggi : X > 38, 556 

b. Kebutuhan berprestasi sedang : 33,324   X   38,556 

c. Kebutuhan berprestasi rendah : X < 33,324 

Dapat diketahui bahwa skor lebih dari 38,556 dikategorikan 

kebutuhan berprestasi siswa kelas VII SMP Negeri 1 Balong tinggi, skor 

antara 33,324 – 38, 556 dikategorikan kebutuhan berprestasi siswa kelas 

VII SMP Negeri 1 Balong sedang, dan skor kurang dari 33,324 

dikategorikan kebutuhan berprestasi siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Balong rendah. Dirinci pada tabel sebagi berikut: 
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Tabel 4.7 

  

Presentase dan Kategorisasi Variabel Kebutuhan Berprestasi 

No Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1. > 38,556 30 30 % Tinggi 

2. 33,324 – 38, 556 57 57% Sedang 

3. < 33, 324 13 13% Rendah 

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa kebutuhan 

berprestasi siswa dengan kategori tinggi sebanyak 30 siswa dengan 

presentase 30%, kategori sedang sebanyak 57 siswa dengan presentase 

57%, dan kategori rendah sebanyak 13 siswa dengan presentase 13%. 

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan kebutuhan berprestasi 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Balong dalam kategori sedang dengan 57 

responden. 

 

3. Deskripsi Data Minat Belajar Siswa Kelas VII Pada Mata Pelajaran PAI  

SMP Negeri 1 Balong Tahun Ajaran 2018/2019 

Untuk mendapat data mengenai minat belajar siswa, peneliti menggunakan 

metode angket langsung, yaitu angket dijawab oleh responden yang telah 

ditentukan oleh peneliti. Skor jawaban angket tersebut berupa angka-angka, 

sistem penskoran dalam pengambilan data angket adalah menggunakan skala 

likert yaitu angka satu sampai empat. 

Pada penelitian ini yang dijadikan objek adalah siswa SMP N 1 Balong kelas 

VII dengan jumlah 100 siswa. Kemudian analisis untuk memperoleh data 
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mengenai minat belajar siswa dicari Mean  dan Standart Deviasi untuk 

menentukan kategori minat belajar siswa tinggi, sedang dan rendah. 

Selanjutnya hasil skor minat belajar siswa kelas VIIb, VIIc, VIId, VIIe SMP 

N 1 Balong dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.8 

Skor Minat Belajar Siswa Kelas VII Pada Mata Pelajaran PAI di SMP N 1 

Balong Tahun Ajaran 2018/2019 

 
NO Minat Belajar Siswa Frekuensi 

1 128 1 
2 124 1 
3 123 1 
4 122 2 
5 120 3 
6 118 2 
7 117 2 
8 116 1 
9 115 1 
10 111 3 
11 110 3 
12 109 3 
13 108 1 
14 107 4 
15 106 2 
16 105 2 
17 104 2 
18 103 2 
19 102 1 
20 101 2 
21 100 1 
22 99 4 
23 98 2 
24 97 2 
25 96 2 
26 95 5 
27 94 2 
28 93 1 
29 92 1 
30 91 1 
31 90 2 
32 89 2 
33 88 3 
34 87 2 
35 86 1 
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No Minat Belajar Frekuensi 

36 85 3 
37 84 3 
38 82 2 
39 81 2 
40 79 1 
41 78 4 
42 77 2 
43 76 3 
44 74 1 
45 73 2 
46 72 1 
47 71 1 
48 70 2 
49 68 3 

Jumlah  100 

 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan perolehan skor variabel 

minat belajar siswa tertinggi bernilai 128 dengan frekuensi 1 orang dan 

terendah 68 dengan frekuensi 3 orang. Untuk lebih jelasnya tentang skor 

jawaban angket minat belajar siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Balong 

Tahun Ajaran 2018/2019. Dapat dilihat di lampiran 11. 

Berdasarkan data di atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga 

tingkatan yaitu minat belajar siswa tinggi, sedang, dan rendah. Untuk 

menentukan tingkatan tersebut maka dikelompokkan dengan bantuan 

SPSS versi 21.0 for windows. Rumusnya sebagai berikut: 

a. Minat belajar siswa tinggi : X > Mean + SD 

b. Minat belajar siswa sedang : Mean – SD   X   Mean + SD 

c. Minat belajar siswa rendah : X < Mean – SD 

 

 

 

 

 

Lanjutan Tabel 4. 8 
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Tabel 4.9 

Statistik Deskriptif Variabel Minat Belajar Siswa 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

minat belajar 100 68 128 9558 95,58 15,447 

Valid N 

(listwise) 

100      

Sumber: Output SPSS versi 21.0 for Windows 

Berdasarkan tabel di atas diketahui mean sebesar 95,58 pada nilai 

standart deviasi sebesar 15,477 nilai terendah 68 dan nilai tertinggi 128.  

Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Minat belajar siswa tinggi : X > 111, 057 

b. Minat belajar siswa sedang : 80,103   X   111, 057 

c. Minat belajar siswa rendah : X < 80,103 

Dapat diketahui bahwa skor lebih dari 111,057 dikategorikan 

minat belajar siswa kelas VII SMP Negeri 1 Balong tinggi, skor antara 

80,103 -111,057 dikategorikan minat belajar siswa kelas VII SMP Negeri 

1 Balong sedang, dan skor kurang dari 80,103 dikategorikan minat 

belajar siswa kelas VII SMP Negeri 1 Balong rendah. Dirinci pada tabel 

sebagi berikut: 

Tabel 4.10 

Presentase dan Kategorisasi Variabel Minat Belajar 

 
No Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1. > 111, 057 14 14 % Tinggi 

2. 80,103 -111,057 66 66% Sedang 

3. < 80,103 20 20% Rendah 

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa minat belajar siswa 

dengan kategori tinggi sebanyak 14 siswa dengan presentase 14%, 
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kategori sedang sebanyak 66 siswa dengan presentase 66%, dan kategori 

rendah sebanyak 20 siswa dengan presentase 20%. Dengan demikian 

secara umum dapat dikatakan minat belajar siswa kelas VII SMP Negeri 

1 Balong dalam kategori sedang dengan 66 responden. 

 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas 

Sebelum melakukan perhitungan untuk mengetahui pengaruh 

dari lingkungan sekolah dan kebutuhan berprestasi terhadap minat 

belajar siswa kelas VII pada mata pelajaran PAI, maka dilakukan uji 

normalitas data terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah data dari setiap variabel yang diteliti itu normal atau tidak. 

Ada beberapa rumus yang dapat digunakan untuk menguji normalitas 

data, yaitu dengan Uji Kolmogorov-Smirnov, Lilifors, dan Uji Chi 

Square. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Uji 

Kolmogorov-Smirnov dan pengujiannya mengggunakan SPSS versi 

21.0 for windows. Kriteria dari uji normalitas residual adalah apabila 

signifikansi residual lebih dari 0,05 maka residual berdistribusi secara 

normal.
1
  Kemudian untuk hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

 

                                                             
1
 Duwi Prayitno, SPSS Handbook Analisis Data & Penyelesaian Kasus-kasus Statistik 

(Yogyakarta: Media Kom, 2016), 109. 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Normalitas dengan rumus Uji Kolmogorov-Smirnov  

 Lingkungan 

Sekolah 

Kebutuhan 

Berprestasi 

Minat Belajar 

Siswa 

N 100 100 100 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,806 0, 184 0,830 

Keterangan  

Data 

Berdistribusi 

Normal 

Data Berdistrisbusi 

Normal 

Data Berdistribusi 

Normal 

Sumber:Data Hasil Pengolahan SPSS versi 21.0 for Windows 

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi Asiymp.sig 

(2-tailed) yaitu variabel Lingkungan Sekolah (X1) sebesar 0,806 >0,05, variabel 

Kebutuhan Berprestasi (X2) sebesar 0, 184 >0,05 dan variabel Minat Belajar 

Siswa sebesar 0, 830 >0,05. Jika probobilitas hasil hitungan lebih besar dari 0,05 

artinya distribusi data normal. Namun jika probobilitas kurang dari 0,05 maka 

distribusi data tidak normal.  Dengan demikian sesuai dengan dasar pengambilan 

keputusan dalam uji normalitas kolmogorov-smirnov di atas, dapat disimpulkan 

bahwa masing-masing variabel X1, X2 dan Y berdistribusi normal. Oleh karena 

itu, rumus yang akan digunakan adalah regresi linier sederhana dan regresi linier 

berganda.  

b) Uji Linieritas  

Uji linieritas merupakan syarat untuk semua uji hipotesis hubungan, bertujuan 

untuk melihat apakah hubungan dua variabel membentuk garis lurus (linier). 

Prinsip uji linier adalah melihat apakah penyimpangan garis hubungan antar data 

menjauhi atau mendekati garis linier. 

Pengujian linieritas pada penelitian ini dibantu menggunakan perhitungan 

program SPSS versi 21, P-value ditunjukkan oleh Sig. pada Deviation from 
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Linearity sedangkan  =tingkat signifikansi yang dipilih adalah 0,05. Pada output 

SPSS apabila nilai P-value >   maka H0 diterima.
2
 Kemudian untuk hasil uji 

linieritas dapat dilihat pada tabel  berikut: 

Tabel 4.12 

Rekapitulasi Uji Linieritas Lingkungan Sekolah dan Kebutuhan 

Berprestasi terhadap Minat Belajar Siswa 

Uji Linieritas P-value Sig Keputusan Kesimpulan 

Lingkungan sekolah 

dan Minat Belajar 

Siswa  

0, 464 0,05 H0 diterima Linier  

Kebutuhan 

Berprestasi dan 

Minat Belajar Siswa 

0, 306 0,05 H0 diterima Linier 

Sumber:Data Hasil Pengolahan SPSS versi 21.0 for Windows 

 Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masing-

masing sampel memiliki P-value >   sehingga H0 diterima. Ini berarti 

pengaruh antara X1 (lingkungan sekolah) dengan Y (minat belajar) dan antara 

X2 (kebutuhan berprestasi) dan Y (minat belajar) termasuk hubungan yang 

linier.  

c) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditujukan untuk menguji 

apakah  model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(variabel independen). Model uji yang baik selayaknya tidak terjadi 

multikolinieritas. Untuk mengetahui terjadi multikolinieritas diantara variabel 

bebas dalam suatu model regresi dilakukan dengan melihat atau menguji nilai 

VIF (Variance Inflation Factor) dan nilai Tol (Tolerance). Apabila VIF 

kurang dari 10 dan nilai Tol lebih besar dari 0,1 maka tidak terdapat masalah 

                                                             
2
 Andhita Dessy Wulandari, Aplikasi Statistik Parametrik dalam Penelitian (STAIN 

Ponorogo: Pustaka Felicha, 2016), 61.  
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multikolinieritas dan sebaliknya apabila VIF lebih dari 10 dan nilai Tol lebih 

kecil dari 0,1, maka terdapat multikolinieritas. Kemudian untuk hasil uji 

multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.13 

Uji Multikolinieritas Lingkungan Sekolah dan Kebutuhan Berprestasi 

terhadap Minat Belajar Siswa 

Model  Variabel X1 

(lingkungan sekolah) 

Variabel X2 (kebutuhan 

berprestasi) 

Keterangan  

Koefisien korelasi -,458 -,458 Tidak multikolinieritas 

Tolerance  0,790 0,790 Tidak multikolinieritas 
VIF 1, 265 1,265 Tidak multikolinieritas 

Sumber:Data Hasil Pengolahan SPSS versi 21.0 for Windows 

 

Berdasarkan perhitungan uji multikolinieritas dapat diketahui hasilnya 

sebagai berikut:  

1) Menggunakan besaran koefisien korelasi antar variabel bebas dari output di 

atas terlihat koefisien korelasi antar variabel bebas sebesar -0,458 jauh 

dibawah 0,60 sehingga disimpulkan antar variabel bebas tidak terjadi 

multikolinieritas. 

2) Menggunakan besaran tolerance (α) dan variance inflation factor (VIF). 

Berdasarkan output diatas, diketahui nilai Tolerance untuk variabel 

Lingkungan Sekolah (X1) dan Kebutuhan Berprestasi (X2) adalah 0,790 lebih 

besar dari 0,1. Sementara, nilai VIF untuk variabel Lingkungan Sekolah (X1) 

dan Kebutuhan Berprestasi (X2) adalah 1, 265 < 10. Maka mengacu pada 

dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinieritas dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi tersebut. 
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d) Uji Heterokedastisitas 

Uji Heteroskedasitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dan residual pada suatu pengamatan yang lain. 

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedasitas.3 Interpretasi hasil 

uji heteroskedastisitas dibantu menggunakan perhitungan program SPSS versi 21. 

Salah satu cara yang digunakan untuk melihat adanya kasus 

heterokadastisitas adalah dengan metode Rank Spearman. Dimana dasar 

pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) lebih besar dari nilai 0, 05 maka 

dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. 

2. Sebaliknya jika nilai signifikanssi  atau Sig. (2-tailed) lebih kecil dari nilai 

0,05 maka dapat dikatakan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas. 

Kemudian untuk hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Uji Heteroskedastisitas 

 
 N Sig. (2-tailed) 

 

Keterangan  

Variabel X1 (lingkungan 

sekolah) 

100 0,895 > 0,05 Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Variabel X2 (kebutuhan 

berprestasi) 

100 0,807 > 0,05 Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Sumber:Data Hasil Pengolahan SPSS versi 21.0 for Windows 

 
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi atau Sig. (2-

tailed) variabel Lingkungan Sekolah (X1) sebesar 0, 895 dan variabel Kebutuhan 

Berprestasi (X2) sebesar 0, 807. Karena nilai kedua variabel independen (X) lebih 

                                                             
3
 Ibid., 122. 
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besar dari nilai 0, 05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas. 

2. Uji Hipotesis 

a. Analisis Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Minat Belajar Siswa 

pada Mata Pelajaran PAI kelas VII SMP Negeri 1 Balong Tahun Ajaran 

2018/2019 

Untuk mengetahui pengaruh lingkungan sekolah terhadap minat belajar 

siswa pada mata pelajaran PAI kelas VII SMP N 1 Balong, maka peneliti 

menggunakan teknik perhitungan regresi linier sederhana dengan bantuan 

SPSS versi 21 for windows, adapun hasil perhitungannya sebagai berikut: 

1) Analisis regresi sederhana 

Tabel 4.15 

Persamaan Regresi Sederhana Pengaruh Lingkungan Sekolah 

Terhadap Minat Belajar Siswa 

Sumber : Output SPSS versi 21 For Windows 

 

Pada tabel Coefficient, pada kolom B pada constanta  a) adalah 

26,617 sedang nilai lingkungan sekolah (b) 1,191 sehingga persamaan 

regresinya dapat ditulis: 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 26,617 10,129 

 
2,628 ,010 

Lingkungan Sekolah 1,191 ,174 ,570 6,863 ,000 

a. Dependent Variable: Minat Belajar 
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Y = a + bX 

= 26,617 + 1,191X 

Keterangan :  

Y = Variabel dependen 

X = Variabel independen 

a  = Nilai konstanta 

b  = Koefisien regresi 

Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan: 

a) Konstanta sebesar 26,617 artinya jika lingkungan sekolah nilainya 

1,191 maka minat belajar siswa nilainya sebesar 26,617. 

b) Koefisien regresi variabel lingkungan sekolah sebesar 1,191 artinya jika 

lingkungan sekolah mengalami kenaikan satu satuan, maka minat 

belajar siswa akan mengalami peningkatan 1,191 satuan. Koefisien 

bernilai positif artinya hubungan antara lingkungan sekolah dengan 

minat belajar siswa adalah positif, artinya semakin baik lingkungan 

sekolah maka minat belajar siswa akan semakin meningkat. 

2) Uji F (                   ) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat tabel berikut: 
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Tabel 4.16 

Uji F Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Minat Belajar Siswa 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 7668,666 1 7668,666 47,107 ,000
b
 

Residual 15953,694 98 162,793 
  

Total 23622,360 99 
   

a. Dependent Variable: Minat Belajar 

b. Predictors: (Constant), Lingkungan Sekolah 

Sumber : Output SPSS versi 21 For Windows 

 
Hipotesis : 

Ho : Tidak ada pengaruh signifikan antara lingkungan sekolah terhadap minat 

 belajar  siswa pada mata pelajaran PAI kelas VII SMP N 1 Balong tahun 

 ajaran  2018/2019  

Ha  :Ada pengaruh signifikan antara lingkungan sekolah terhadap minat 

 belajar  siswa pada mata pelajaran PAI SMP N 1Balong tahun ajaran 

 2018/2019. 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova diperoleh         = 47,107 dan  

        =3,98 sehingga         >         sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 

0,000 < 0,05. Dengan demikian disimpulkan Ho ditolak yang berarti terima Ha 

yaitu ada pengaruh signifikan lingkungan antara sekolah terhadap minat belajar 

siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Balong tahun ajaran 2018/2019. 

3) Koefisien Determinasi (  ) dan Interpretasi 

a) Koefisien Determinasi (  ) 

Koefisien determinasi merupakan perhitungan untuk mengetahui 

besar pengaruh dari X terhadap Y dapat diketahui dengan menghitung nilai R 
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square (koefisien determinasi. Nilai R square hasil pengujian regresi dapat 

dilihat pada Tabel berikut. 

Tabel 4.17 

Koefisien Determinasi Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap 

Minat Belajar Siswa  

 

 

 

 

 

  Sumber : Output SPSS versi 21 for windows 

b) Interpretasi 

Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,570 dan dijelaskan besarnya presentase 

pengaruh variabel lingkungan sekolah terhadap minat belajar siswa yang 

disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. dari 

output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,325, yang 

mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel lingkungan sekolah 

terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas VII SMP N 1 

Balong tahun ajaran 2018/2019 adalah sebesar 32,5% dan  67,5% sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

b. Analisis Pengaruh Kebutuhan Berprestasi Terhadap Minat Belajar Siswa 

pada Mata Pelajaran PAI kelas VII SMP Negeri 1 Balong Tahun Ajaran 

2018/2019 

Untuk mengetahui pengaruh kebutuhan berprestasi terhadap minat 

belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas VII SMP N 1 Balong, maka 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,570
a
 ,325 ,318 12,759 

a. Predictors: (Constant), lingkungan sekolah 
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peneliti menggunakan teknik perhitungan regresi linier sederhana dengan 

bantuan SPSS versi 21 for windows, adapun hasil perhitungannya sebagai 

berikut: 

1) Analisis regresi sederhana 

Tabel 4.18 

Persamaan Regresi Sederhana Pengaruh Kebutuhan 

Berprestasi Terhadap Minat Belajar Siswa 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -5,746 18,883  -,304 ,762 

Kebutuhan 

Berprestasi 

2,819 ,524 ,478 5,380 ,000 

a. Dependent Variable: minat belajar 
   Sumber: Output SPSS versi 21 for windows 

Pada tabel Coefficient, pada kolom B pada constanta  a) adalah -

5,746 sedang nilai kebutuhan berprestasi (b) 2,819 sehingga persamaan 

regresinya dapat ditulis: 

Y = a + bX 

= -5,746 -2,819X 

Keterangan :  

Y = Variabel dependen 

X = Variabel independen 

a  = Nilai konstanta 

b  = Koefisien regresi 
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Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan: 

a) Konstanta sebesar -5,746 artinya jika kebutuhan berprestasi nilainya 

2,819  maka minat belajar siswa nilainya sebesar -5,746. Artinya minat 

belajar siswa akan menurun apabila kebutuhan berprestasi tidak ada. 

b) Koefisien regresi variabel kebutuhan berprestasi sebesar 2,819 artinya 

jika kebutuhan berprestasi mengalami kenaikan satu satuan, maka minat 

belajar siswa akan mengalami peningkatan 2,819 satuan. Koefisien 

bernilai positif artinya hubungan antara kebutuhan berprestasi dengan 

minat belajar siswa adalah positif, artinya semakin tinggi kebutuhan 

berprestasi maka minat belajar siswa akan semakin meningkat. 

2) Uji F (                   ) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 4.19 

Uji F Pengaruh Kebutuhan Berprestasi Terhadap Minat Belajar Siswa 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 5386,243 1 5386,243 28,945 ,000b 

Residual 18236,117 98 186,083   

Total 23622,360 99    

a. Dependent Variable: minat belajar 

b. Predictors: (Constant), Kebutuhan Berprestasi 
Sumber: Output SPSS versi 21 for windows 
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Hipotesis : 

Ho : Tidak ada pengaruh signifikan antara kebutuhan berprestasi terhadap 

 minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas VII SMP N 1 Balong 

 tahun  ajaran  2018/2019  

Ha  : Ada pengaruh signifikan antara kebutuhan berprestasi terhadap minat 

 belajar  siswa pada mata pelajaran PAI kelas VII SMP N 1 Balong tahun 

 ajaran  2018/2019  

Berdasarkan nilai F dari tabel anova diperoleh         = 28,945 dan          =2,00 

sehingga         >         sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 0,000 < 0,05. 

Dengan demikian disimpulkan Ho ditolak yang berarti terima Ha yaitu ada 

pengaruh signifikan kebutuhan berprestasi terhadap minat belajar siswa kelas VII 

di SMP Negeri 1 Balong tahun ajaran 2018/2019. 

3) Koefisien Determinasi (  ) dan Interpretasi 

a) Koefisien Determinasi (  ) 

Koefisien determinasi merupakan perhitungan untuk mengetahui besar 

pengaruh dari X terhadap Y dapat diketahui dengan menghitung nilai R 

square (koefisien determinasi. Nilai R square hasil pengujian regresi dapat 

dilihat pada Tabel berikut. 
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Tabel 4.20 

Koefisien Determinasi Pengaruh Kebutuhan Berprestasi 

Terhadap Minat Belajar Siswa  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,478a ,228 ,220 13,64122 

a. Predictors: (Constant), Kebutuhan Berprestasi 
      Sumber : Output SPSS versi 21 for windows 

b) Interpretasi 

Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,478 dan dijelaskan besarnya 

presentase pengaruh variabel kebutuhan berprestasi terhadap minat belajar 

siswa yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari 

penguadratan R. dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R
2
) 

sebesar 0,228, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel 

kebutuhan berprestasi terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran 

PAI kelas VII SMP N 1 Balong tahun ajaran 2018/2019 adalah sebesar 

22,8% dan  77,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 

c) Analisis Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Kebutuhan Berprestasi 

Terhadap Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI kelas VII SMP 

Negeri 1 Balong Tahun Ajaran 2018/2019 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh lingkungan sekolah dan 

kebutuhan berprestasi terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran 

PAI kelas VII SMP N 1 Balong, maka peneliti menggunakan teknik 
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perhitungan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 21 for 

windows, adapun hasil perhitungannya sebagai berikut: 

1) Persamaan Regresi Linier Berganda 

Tabel 4.21 

Persamaan Regresi Ganda Pengaruh Lingkungan Sekolah dan 

Kebutuhan Berprestasi Terhadap Minat Belajar Siswa  

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -16,346 17,089  -,957 ,341 

lingkungan 

sekolah 

,929 ,187 ,444 4,956 ,000 

kebutuhan 

berprestasi 

1,618 ,529 ,274 3,057 ,003 

a. ependent Variable: minat belajar 

Sumber : Output SPSS versi 21 for windows 

 

Pada tabel Coefficient, pada kolom B pada constanta  a) adalah -

16,346 sedang nilai lingkungan sekolah (b1) 0,929 sedangkan nilai 

Kebutuhan Berprestasi (b2) 1,618 sehingga persamaan regresinya dapat 

ditulis: 

Y = a + b1X + b2X + error 

= -16,346+ 0,929X +1, 618X 

Keterangan :  

Y = Variabel dependen 

X = Variabel independen 

a  = Nilai konstanta 
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b  = Koefisien regresi 

Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan: 

a) Konstanta sebesar -16,346 artinya jika lingkungan sekolah dan 

kebutuhan berprestasi nilainya 0,929 dan 1,618 maka minat belajar 

siswa siswa nilainya sebesar -16,346. Artinya minat belajar siswa akan 

menurun apabila lingkungan sekolah dan kebutuhan berprestasi tidak 

ada. 

b) Koefisien regresi variabel lingkungan sekolah dan kebutuhan 

berprestasi sebesar 0,929 dan 1,618 artinya jika lingkungan sekolah dan 

kebutuhan berprestasia mengalami kenaikan satu satuan, maka minat 

belajar siswa akan mengalami peningkatan 0,929 dan 1,618 satuan. 

Koefisien bernilai positif artinya hubungan antara lingkungan sekolah 

dan kebutuhan berprestasi terhadap minat belajar siswa adalah positif, 

artinya semakin tinggi dan baik lingkungan sekolah dan kebutuhan 

berprestasi maka minat belajar siswa akan meningkat. 

2) Uji F (                   ) 

Uji ini dilakukan untuk menguji sesuai tidaknya model regresi yang 

dihasilkan guna melihat pengaruh dari X1, dan X2 terhadap Y.    Hipotesis 

yang digunakan sebagai berikut: 

Ho  : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan sekolah dan

 kebutuhan berprestasi terhadap minat belajar siswa  pada mata 

 pelajaran PAI kelas VII SMP N 1 Balong tahun ajaran 

 2018/2019 
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Ha  : Ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan sekolah dan 

  kebutuhan berprestasi terhadap minat belajar siswa pada mata  

  pelajaran PAI kelas VII  SMP N 1 Balong tahun ajaran 2018/2019 

Jika nilai Fhitung >Ftabel atau  maka tolak Ho sehingga model regresi 

yang diperoleh layak atau signifikan. Hasil Uji Kesesuaian Model atau Uji F 

dengan menggunakan alat bantu komputer dengan program IBM SPSS 21.0 

ditunjukkan pada Tabel berikut. 

Tabel 4.22 

Uji F Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Kebutuhan Berprestasi 

Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Kelas VII 

PAI SMP N 1 Balong 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 9070,771 2 4535,386 30,233 ,000b 

Residual 14551,589 97 150,016   

Total 23622,360 99    

a. Dependent Variable: minat belajar 

b. Predictors: (Constant), kebutuhan berprestasi, lingkungan sekolah 

     Sumber: Output SPSS versi 21 for windows 

 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova diperoleh         = 30,233 >         = 

3,09 sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 0,000 < 0,05. Dengan demikian 

disimpulkan Ho ditolak yang berarti terima Ha yaitu ada pengaruh secara 

singnifikan lingkungan sekolah dan kebutuhan berprestasi secara bersama 

terhadap minat belajar siswa kelas VII pada mata pelajaran PAI di SMP N 1 

Balong tahun ajaran 2018/2019. 
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3) Koefisien Determinasi (  ) dan Interpretasi 

a) Koefisien Determinasi (  ) 

Koefisien determinasi merupakan perhitungan untuk mengetahui besar 

pengaruh dari X terhadap Y dapat diketahui dengan menghitung nilai R 

square (koefisien determinasi. Nilai R square hasil pengujian regresi dapat 

dilihat pada Tabel berikut. 

Tabel 4.23 

Koefisien Determinasi Pengaruh Lingkungan Sekolah dan 

Kebutuhan Berprestasi Terhadap Minat Belajar Siswa 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,620a ,384 ,371 12,248 

a. Predictors: (Constant), kebutuhan berprestasi, lingkungan sekolah 

   Sumber: Output SPSS versi 21 for windows 

b) Interpretasi  

Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,620 dan dijelaskan besarnya 

presentase pengaruh variabel lingkungan sekolah terhadap minat belajar 

siswa yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari 

penguadratan R. dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R
2
) 

sebesar 0,384, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh lingkungan 

sekolah dan kebutuhan berprestasi terhadap minat belajar siswa kelas VII 

pada mata pelajaran PAI di SMP N 1 Balong tahun ajaran 2018/2019 

adalah sebesar 38,4% dan  61,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 
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D. Interpretasi dan Pembahasan 

1) Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Minat Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran PAI Kelas VII SMP N 1 Balong Tahun 

Ajaran 2018/2019 

Berdasarkan hasil perhitungan regresi sederhana diperoleh 

nilai F dari tabel anova diperoleh Fhitung(47,107) > Ftabel(2,00) sedangkan 

tingkat signifikansi/probabilitas 0,000 < 0,05. Dengan demikian Ho 

ditolak yang berarti terima Ha yaitu ada pengaruh signifikan antara 

lingkungan sekolah terhadap minat belajar siswa kelas VII di SMP 

Negeri 1 Balong tahun ajaran 2018/2019. Sedangkan, besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,570 dan dijelaskan besarnya 

presentase pengaruh variabel lingkungan sekolah terhadap minat 

belajar siswa yang disebut koefisien determinasi yang merupakan 

hasil dari penguadratan R, kemudian diperoleh koefisien determinasi 

(R
2
) sebesar 0,325, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh 

variabel lingkungan sekolah terhadap minat belajar siswa kelas VII 

pada mata pelajaran PAI di SMP N 1 Balong tahun ajaran 2018/2019 

adalah sebesar 32,5% dan  67,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor 

lain. 

Adapun penelitian skripsi Ade Andriana berjudul “Pengaruh 

Lingkungan Sekolah Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas XI MA 

Wasilatul Falah Rangkasbitung” dengan kesimpulan bahwa 

Lingkungan sekolah dan minat belajar yang terdapat  di MA 
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Wasilatul Falah Rangkasbitung termasuk pada presentase cukup. 

Hasil dari presentase jawaban angket dari siswa terhadap penilain 

lingkungan sekolah sebanyak 54,05% dan minat belajar sebanyak 

56,05%, artinya lingkungan sekolah dan minat belajar di MA 

Wasilatul Falah Rangkasbitung masuk dalam angka presentase 41%- 

60% atau pada rangking ke-3 dimana masing-masing varibel x dan y 

memiliki presentase cukup dan pengaruh antara Lingkungan Sekolah 

terhadap minat belajar kelas XI MA Wasilatul Falah Rangkasbitung, 

berdasarkan perhitungan di atas bahwa mebandingkan besarnya rxy 

atau “ro” hitung dengan “rt” tabel seperti yang diketahui “ro” yang 

diperoleh adalah 0,511 termasuk dalam taraf signifikansi sedang 

(cukup), sedangkan “rt” tabel masing-masing sebanyak 0,320 dan 

0,413 degan demikian ternyata bahwa “ro” lebih besar dari”rt” 

(0,511>0.320 dan 0,511>0,413) baik dalam taraf signifikansi 5% 

maupun 1%. Karena “ro” lebih besar maka hipotesa alternatif (Ha) 

diterima kerena telah teruji kebenarannya, sedangkan hipotesa nihil 

(Ho) ditolak.
4
    

Lingkungan sekolah adalah semua kondisi di sekolah, yang 

memengaruhi tingkah laku warga sekolah, terutama guru dan peserta 

didik sebagai ujung tombak proses pembelajaran di sekolah. Selain 

itu, lingkungan sekolah akan memengaruhi proses tumbuh 

kembangnya kualitas guru dan peserta didik yang ada di sekolah. 

                                                             
4
 Ade Andriana, “Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas XI 

MA Wasilatul Falah Rangkasbitung” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 89. 
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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 memengaruhi minat belajar dan hasil 

belajar peserta didik.
 5
 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa secara umum lingkungan sekolah dapat mempengaruhi minat 

belajar siswa kelas VII pada mata pelajaran PAI di SMPN 1 Balong 

tahun ajaran 2018/2019. 

2) Pengaruh Kebutuhan Berprestasi Terhadap Minat Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran PAI Kelas VII SMP N 1 Balong Tahun 

Ajaran 2018/2019 

Berdasarkan perhitungan regresi sederhana diperoleh  nilai F 

dari tabel anova diperoleh         = 28,945 dan          =2,00 sehingga 

        >         sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 0,000 < 

0,05. Dengan demikian disimpulkan Ho ditolak yang berarti terima Ha 

yaitu ada pengaruh kebutuhan berprestasi terhadap minat belajar siswa 

kelas VII di SMP Negeri 1 Balong tahun ajaran 2018/2019. Sedangkan, 

besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,478 dan 

dijelaskan besarnya presentase pengaruh variabel kebutuhan 

                                                             
5 Karwati dan Priansa, Manajemen Kelas (Classroom Management) Guru Profesional 

yang Inspiratif, Kreatif, Menyenangkan, dan Berprestasi ,268. 
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berprestasi terhadap minat belajar siswa yang disebut koefisien 

determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. dari output 

tersebut diperoleh koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,228, yang 

mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel kebutuhan 

berprestasi terhadap minat belajar siswa kelas VII pada mata pelajaran 

PAI di SMP N 1 Balong tahun ajaran 2018/2019 adalah sebesar 22,8% 

dan  77,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 

David Mc Clelland, direktur Pusat Penelitian Kepribadian di 

Universitas Havard, bersama dengan kawan-kawannya, setelah 

mempelajari persoalan yang menyangkut keberhasilan selama dua 

puluh tahun telah memformulasikan konsep keubutuhan untuk 

keberhasilan (to need to achieve). Karena konsepnya itu berhubungan 

dengan kebutuhan keberhasilan, maka teorinya disebut dengan 

Achievement Motivation Theory. Menurut David Mc Clelland, orang 

yang mempunyai kebutuhan untuk prestasi, yaitu mempunyai 

keinginan kuat untuk mencapai sesuatu.
6
 

Menurutnya, ada tiga atribut yang melekat pada seseorang yang 

mempunyai kebutuhan akan prestasi yang tinggi, yaitu (a) menyukai 

tanggung jawab pribadi dalam mengambil keputusan, (b) Mau 

                                                             
6 M. Manullang, Manajemen Personalia, 155-156. 
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mengambil resiko sesuai dengan kemampuannya, dan (c) memiliki 

minat untuk selalu belajar dari keputusan yang telah diambil.
 7 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa secara umum kebutuhan berprestasi dapat mempengaruhi minat 

belajar siswa kelas VII pada mata pelajaran PAI di SMPN 1 Balong 

tahun ajaran 2018/2019. 

3) Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Kebutuhan Berprestasi 

Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI Kelas 

VII SMP N 1 Balong Tahun Ajaran 2018/2019 

Berdasarkan perhitungan regresi berganda diperoleh nilai F 

dari tabel anova diperoleh         = = 30,233 >         = 3,09 

sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 0,000 < 0,05. Dengan 

demikian disimpulkan Ho ditolak yang berarti terima Ha yaitu ada 

pengaruh secara singnifikan lingkungan sekolah dan kebutuhan 

berprestasi terhadap minat belajar siswa kelas VII pada mata pelajaran 

PAI di SMP N 1 Balong tahun ajaran 2018/2019. Sedangkan nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,620 dan dijelaskan besarnya 

presentase pengaruh variabel lingkungan sekolah terhadap minat 

belajar siswa yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil 

dari penguadratan R. dari output tersebut diperoleh koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 0,384, yang mengandung pengertian bahwa 

pengaruh lingkungan sekolah dan kebutuhan berprestasi terhadap 
                                                             

7
 Galuh Juniarto dan Siti Aminah, Pengaruh Kebutuhan Akan Berprestasi, Kebutuhan 

Afiliasi, Kebutuhan Dominasi dan Kebutuhan Otonomi terhadap Enterpreneur Wanita dikota 

Semarang, Jurnal Ilmiah Dinamika Ekonomi dan Bisnis Vol. 1 No. 2 Oktober 2013, 50. 
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minat belajar siswa kelas VII pada mata pelajaran PAI di SMP N 1 

Balong tahun ajaran 2018/2019 adalah sebesar 38,4% dan  61,6% 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 

Minat adalah suatu sifat yang melekat pada diri manusia yang 

berfungsi sebagai pendorong untuk melakukan apa saja yang diinginkan. 

Keinginan atau minat dan kemauan atau kehendak sangat 

mempengaruhi kwalitas pencapaian hasil belajar siswa yang menaruh 

minat besar terhadap Pendidikan Agama Islam akan memusatkan 

perhatiannya lebih banyak dari pada siswa lainnya. Kemudian, karena 

pemusatan perhatian yang intensif terhadap materi itulah yang 

memungkingkan siswa untuk belajar giat dan akhirnya mencapai 

prestasi yang diinginkan.
8
 

Minat berfungsi pendorong keinginan seseorang, penguat hasrat 

dan sebagai penggerak dalam berbuat yang berasal dari dalam diri 

seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan dan arah tingkah 

laku sehari-hari.
9
 

Minat sebagai salah satu aspek psikologis dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, baik dari dalam maupun dari luar. Dilihat dari dalam diri 

siswa minat dipengaruhi oleh cita-cita, keinginan, kebutuhan, bakat dan 

kebiasaan. Sedangkan bila dilihat dari  faktor luar, minat dapat berubah-

                                                             
8
 Alex Sobur, Psikologi Umum dalam Lintas Sejarah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2003), 

246. 
9
 Chabib Thoha dan Abdul Mu’ti, PBM-PAI di Sekolah Eksistensi dan Proses Belajar 

Mengajar PAI (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), Cet.1, 109. 
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ubah sesuai dengan kondisi lingkungan.
 10

 Untuk menimbulkan minat 

siswa terhadap sesuatu maka langkah yang utama adalah tentunya kita 

harus memahami kebutuhan siswa dan melayani sepenuh hati tanpa ada 

unsur keterpaksaan dan pemaksaan.
11

 

Menurut Oemar Hamalik, suatu lingkungan pendidikan/pengajaran 

memiliki fungsi-fungsi, salah satunya adalah Fungsi Psikologis, artinya 

stimulus bersumber/ berasal dari lingkungan yang merupakan rangsangan 

terhadap individu sehingga terjadi respon yang menunjukkan tingkah laku 

tertentu. Respon tersebut pada gilirannya dapat menjadi stimulus baru 

yang menimbulkan respon baru, demikian seterusnya. Ini berarti 

lingkungan mengandung makna dan melaksanakan fungsi psikologis 

tertentu.
12

 

McClelland menyatakan bahwa seseorang yang mempunyai 

kebutuhan akan prestasi yang tinggi mempunyai keinginan yang kuat 

untuk sukses. Menurutnya, ada tiga atribut yang melekat pada seseorang 

yang mempunyai kebutuhan akan prestasi yang tinggi, yaitu (a) menyukai 

tanggung jawab pribadi dalam mengambil keputusan, (b) Mau mengambil 

resiko sesuai dengan kemampuannya, dan (c) memiliki minat untuk selalu 

belajar dari keputusan yang telah diambil.
 13 

                                                             
 10

 Amri et al., Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran, 41. 
11

 Cholil dan Sugeng Kurniawan, Psikologi Pendidikan (Surabaya: IAIN Sunan Ampel 

Press, 2011), 48. 
12

 Karwati dan Priansa, Manajemen Kelas, 269. 
13

 Galuh Juniarto dan Siti Aminah, Pengaruh Kebutuhan Akan Berprestasi, Kebutuhan 

Afiliasi, Kebutuhan Dominasi dan Kebutuhan Otonomi terhadap Enterpreneur Wanita dikota 

Semarang, Jurnal Ilmiah Dinamika Ekonomi dan Bisnis Vol. 1 No. 2 Oktober 2013, 50. 
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Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. 

Menurut Lester D. Crow dan Alice Crow, ada beberapa faktor yang 

dapat memengaruhi tumbuh dan berkembangnya minat, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal.
14

 Salah satu faktor yang mempengaruhi 

tumbuhnya minat adalah lingkungan sekolah dan kebutuhan 

berprestasi. Lingkungan sekolah yang nyaman, lengkap, kondusif dan 

bersih akan membuat siswa senang dan semangat ketika melaksanakan 

pembelajaran. Selain hal tersebut kesadaran siswa akan kebutuhan 

berprestasi akan menjadi pemacu semangat belajar dan minat belajar 

kemudian hal tersebut akan menjadikan tercapainya tujuan dari proses 

dan hasil belajar. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa secara umum lingkungan sekolah dan kebutuhan berprestasi 

dapat mempengaruhi minat belajar siswa kelas VII pada mata 

pelajaran PAI di SMPN 1 Balong tahun ajaran 2018/2019. 

 

 

                                                             
14 Crow dan Alice Crow, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1989), 303. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Setelah dilakukan penelitian yang bertempat di SMP N 1 Balong 

tentang “Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Kebutuhan Berprestasi 

terhadap Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI Kelas VII  

SMP N 1 Balong Tahun Ajaran 2018/2019”. Maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan terhadap minat 

belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas VII SMP N 1 Balong 

tahun ajaran 2018/2019. Hal ini dibuktikan berdasarkan perhitungan 

regresi sederhana diperoleh nilai F dari tabel anova diperoleh         

= 47,107 dan          =2,00 sehingga         >         sedangkan 

tingkat signifikansi/probabilitas 0,000 < 0,05. Dengan demikian 

disimpulkan Ho ditolak yang berarti terima Ha yaitu ada pengaruh 

signifikan antara lingkungan sekolah terhadap minat belajar siswa 

kelas VII di SMP Negeri 1 Balong tahun ajaran 2018/2019.  

Sedangkan nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,570 dan 

dijelaskan besarnya presentase pengaruh variabel lingkungan sekolah 

terhadap minat belajar siswa yang disebut koefisien determinasi yang 

merupakan hasil dari penguadratan R. dari output tersebut diperoleh 

koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,325, yang mengandung 
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pengertian bahwa pengaruh variabel lingkungan sekolah terhadap 

minat belajar siswa kelas VII pada mata pelajaran PAI di SMP N 1 

Balong tahun ajaran 2018/2019 adalah sebesar 32,5% dan  67,5% 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara kebutuhan Berprestasi terhadap 

minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas VII SMP N 1 

Balong tahun ajaran 2018/2019. Hal ini dibuktikan Berdasarkan nilai 

F dari tabel anova diperoleh         = 28,945 dan          =2,00 

sehingga         >         sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 

0,000 < 0,05. Dengan demikian disimpulkan Ho ditolak yang berarti 

terima Ha yaitu ada pengaruh signifikan antara kebutuhan berprestasi 

terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas VII SMP 

Negeri 1 Balong tahun ajaran 2018/2019. 

Sedangkan nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,478 dan 

dijelaskan besarnya presentase pengaruh variabel kebutuhan 

berprestasi terhadap minat belajar siswa yang disebut koefisien 

determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. dari output 

tersebut diperoleh koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,228, yang 

mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel kebutuhan 

berprestasi terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI 

kelas VII SMP N 1 Balong tahun ajaran 2018/2019 adalah sebesar 

22,8% dan  77,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 
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3. Ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan sekolah dan 

kebutuhan berprestasi terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran 

PAI kelas VII SMP N 1 Balong tahun ajaran 2018/ 2019. Hal ini 

dibuktikan berdasarkan perhitungan regresi berganda diperoleh nilai F 

dari tabel anova diperoleh         = 30,233 >         = 3,09 sedangkan 

tingkat signifikansi/probabilitas 0,000 < 0,05. Dengan demikian 

disimpulkan Ho ditolak yang berarti terima Ha yaitu ada pengaruh 

secara singnifikan lingkungan sekolah dan kebutuhan berprestasi secara 

bersama terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas 

VII SMP N 1 Balong tahun ajaran 2018/2019. 

`Sedangkan nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,620 dan 

dijelaskan besarnya presentase pengaruh variabel lingkungan sekolah 

terhadap minat belajar siswa yang disebut koefisien determinasi yang 

merupakan hasil dari penguadratan R. dari output tersebut diperoleh 

koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,384, yang mengandung pengertian 

bahwa pengaruh lingkungan sekolah dan kebutuhan berprestasi 

terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas VII SMP N 

1 Balong tahun ajaran 2018/2019 adalah sebesar 38,4% dan 61,6% 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 
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B. Saran   

Ada beberapa saran yang penulis kemukakan yang kiranya dapat 

menjadi masukan, guna meningkatkan minat belajar siswa di SMP Negeri 

1 Balong lebih baik lagi yaitu :  

1. Kepada seluruh pihak penunjang proses pendidikan, dari dinas 

pendidikan sampai pihak sekolah sebagai penyedia dan penyelenggara 

proses pendidikan, seyogyannya harus bisa memperhatikan kebutuhan 

penunjang proses belajar anak dari fisik maupun non fisik, dari yang 

terkecil sampai yang terbesar dan harus selalu mengontrol kesehatan 

Lingkungan sekolah agar siswa dapat belajar nyaman di sekolah, selain 

hal tersebut guru harus mengerti kebutuhan siswa, seperti kebutuhan 

berprestasi. 

2. Hasil dari penelitian, peneliti melihat keadaan siswa dan sekolah yang 

di teliti. Perihal keadaan lingkungan sekolah terlihat kurangnya buku 

bacaan sehingga siswa enggan datang ke perpustakaan, kurangnya 

udara sejuk di sekolah saat siang hari membuat siswa cepat gerah dan 

kurang bersemangat ketika melakukan pembelajaran, akan tetapi untuk 

bagian lain seperti kelas, laboratorium, ekstrakurikuler dan sebagainya 

sudah baik. Sedangkan untuk perihal kebutuhan berprestasi sebagian 

besar siswa menyadari akan kebutuhan tersebut, hal ini bisa dilihat 

pada hasil penelitian. 

3.  Kepada pihak sekolah terutama guru diharapakan untuk menerima 

kritik yang diberikan siswa karena bagaimanapun siswa juga 
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memperhatikan perkembangan sekolahnya. Hal ini menjadi tambahan 

bagi pihak sekolah dalam mengevaluasi kekurangan yang ada di 

sekolah agar sekolah menjadi lebih baik. 

4. Kepada guru diharapkan untuk lebih memotivasi siswa agar minat 

belajar di sekolah dengan memberikan pujian atas prestasi yang 

didapatkan, dengan menciptakan pemebelajara yang aktif, inovatif, 

kreatif dan menyenangkan. 

5. Kepada seluruh siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran dan 

mengikuti kegiatan yang diadakan oleh sekolah baik ekstrakulikuler 

maupun intrakulikuler  agar meningkatkan kualitas diri supaya menjadi 

anak berprestasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ahmad Falah, “Studi Analisis Aspek-Aspek Keberhasilan Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam”. Elementary, Vol. 3, No. 1. Kudus: Juni 2015. 

 

 

Ahmadi, Abu dan Joko Tri Prasetya. Strategi Belajar Mengajar untuk Fakultas 

Tarbiyah Komponen MKDK. Bandung: Pustaka Setia, 1997. 

 

 

Alex Sobur. Psikologi Umum dalam Lintas Sejarah. Bandung: CV Pustaka Setia, 

2003. 

 

 

Amri, Sofan et al. Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran. 

Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2011. 

 

 

Andriana, Ade.  “Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Minat Belajar Siswa 

Kelas XI MA Wasilatul Falah Rangkasbitung” (Skripsi, UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2017. 

 

 

Arief, Armai. Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam. Jakarta: Ciputat 

Press, 2002. 

 

 

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2006. 

 

 

---------. Prosedur Penelitian: Suatu Pendektan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 

2013. 

 

 

Baequni Akhmad Nizam, “Pengembangan Model Pembelajaran Afektif Untuk 

Meningkatkan Kompetensi Siswa Dalam Aspek Akhlak Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama” 

Thesis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2012. 

 



113 
 

 

Cholil dan Sugeng Kurniawan, Psikologi Pendidikan. Surabaya: IAIN Sunan 

Ampel Press, 2011. 

 

 

D.Crow,  Lester dan Alice Crow. Psikologi Pendidikan. Yogyakarta: Nur Cahya, 

1989. 

 

 

Daradjat, Zakiah et. Al. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1996. 

 

 

---------. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2000. 

 

 

Dimyati dan Mujiono. Belajar dan Pembelajaran .Jakarta: Depdikbud dan Rineka 

Cipta, 1999. 

 

 

Djaali. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 2007. 

 

 

---------. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 2015. 

 

 

Djamarah, Syaiful Bahri. Psikologi Belajar. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002. 

 

 

Hamalik, Oemar. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009. 

 

Hasbullah. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers, 2013. 

 

Herlina. Minat Belajar. Jakarta: Bumi Aksara, 2010. 

 

 

Hikmat. Manajemen Pendidikan. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009. 

 

 

Irawan, Edi. Pengantar Statistik Penelitian Pendidikan. Yogyakarta: Aura 

Pustaka, 2014. 



114 
 

 

 

 

Iskandar, Psikologi Pendidikan Sebuah Orientasi Baru. Jakarta: Referensi, 2012. 

 

 

Juniarto, Galuh dan Siti Aminah. Pengaruh Kebutuhan Akan Berprestasi, 

Kebutuhan Afiliasi, Kebutuhan Dominasi dan Kebutuhan Otonomi 

terhadap Enterpreneur Wanita dikota Semarang, Jurnal Ilmiah Dinamika 

Ekonomi dan Bisnis Vol. 1 No. 2 Oktober 2013, 50. 

 

 

Karwati, Euis dan Donni Juni Priansa. Manajemen Kelas (Classroom 

Management) Guru Profesional yang Inspiratif, Kreatif, Menyenangkan, 

dan Berprestasi. Bandung: Alfabeta, 2015. 

 

 

Mahmud. Psikologi Pendidikan. Bandung: CV Puataka Setia, 2012. 

 

 

Manullang, M. Manajemen Personalia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, Cet. 13. 

 

 

Martono, Nanang. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 

2010. 

 

 

Muhaimin, et. Al. Paradigma pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2002. 

 

 

---------. Paradigma Pendidikan Agama Islam. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2008. 

 

 

Prasetyo dan Jannah. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Raja Grafindo, 2008. 

 

 

Prayitno, Duwi. SPSS Handbook Analisis Data & Penyelesaian Kasus-kasus 

Statistik. Yogyakarta: Media Kom, 2016. 

 

 



115 
 

 

Riani, Asri Laksmi. Peran Locus Of Control, Kebutuhan Berprestasi Dan 

Enterpreneurship, Jurnal Bisnis & Manajemen Vol. 14, No. 1, 2014. 

 

 

Riduwan. Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula. 

Bandung: Alfabeta, 2012. 

 

 

Rohmah, Noer. Psikologi Pendidikan. Yogyakarta: Teras, 2012. 

 

 

S. Nasution. Didaktik Asas-asas Mengajar. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000. 

 

 

Shaleh, Abdul Rahman dan Muhbid Abdul Wahab. Psikologi Suatu Penghantar 

Dalam Prespektif Islam. Jakarta: Prenada Media, 2004. 

 

 

Slameto. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 1995. 

 

 

---------. Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya. Jakarta; PT Rineka 

Cipta, 2010, cet.5. 

 

 

Sobur, Alex. Psikologi Umum dalam Lintas Sejarah. Bandung: CV Pustaka Setia, 

2003. 

 

 

Sugiyono. Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif 

dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2006.  

 

 

---------. Metode Penelitian Kunatitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2013. 

 

 

Sukmadinata, Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009.  

 

 



116 
 

 

Sunyoto, Danang. Analisis Validitas dan Asumsi Klasik. Yogyakarta: Gava Media, 

2012. 

 

 

---------. Praktik SPSS untuk Kasus Dilengkapi dengan Penelitian Bidang 

Ekonomi. Yogyakarta: Muha Medika, 2011, cet. 1.   

 

 

Suryabrata, Sumadi. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Rajawali, 1980. 

 

 

Susanto, Ahmad. Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar. Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015. 

 

 

Thoha, Chabib dan Abdul Mu’ti, PBM-PAI di Sekolah Eksistensi dan Proses 

Belajar Mengajar PAI. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998. Cet.1. 

 

 

Tim Penyusun. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. Jakarta: BP. Cipta Jaya, 2005. 

 

 

Usman, Basyirudin. Metodologi Pembelajaran Agama Islam. Jakarta: Ciputat 

Press, 2002. 

 

 

Widyaningrum, Retno. Statistik. Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2015. 

 

 

Wulansari, Andhita Dessy. Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian. 

Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016. 


	HALAMAN SAMPUL
	BAB 1
	BAB 2
	BAB 3
	BAB 4
	BAB 5

