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ABSTRAK 

Muzayyanah, Syarifatul. 2020. Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Konsep Diri 
Terhadap Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 
Islam di Kelas X MIPA SMAN 2 Ponorogo Tahun Ajaran 2019/2020. Skripsi. 
Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Andhita 
Dessy Wulansari, M.Si. 

Kata kunci: Lingkungan Sekolah, Konsep Diri, Minat Belajar, Mata Pelajaran PAI  

Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukan 
bahwa anak didik lebih menyukai suatu hal daripada hal lainya, dapat pula 
dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Anak didik memiliki 
minat terhadap subyek cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar 
terhadap subjek tersebut. Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan 
prestasi yang tinggi, sebaliknya minat belajar kurang akan menghasilkan prestasi 
belajar yang rendah. Berdasarkan observasi siswa kelas X MIPA di SMAN 2 
Ponorogo memiliki minat belajar yang berbeda-beda, ada yang rendah, sedang dan 
tinggi. Adapun dalam minat belajar terdapat faktor internal dan eksternal. Faktor 
internal berupa jasmani, psikologi, dan kelelahan sedangkan faktor eksternal tujuan 
pengajaran, guru yang mengajar, bahan pelajaran, metode pengajaran, media 
pengajaran dan lingkungan. Lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor yang 
minat belajar siswa, karena pengaruh dari lingkungan sekolah yang kondusif dapat 
memberikan kenyamanan dalam proses belajar mengajar sehingga menumbuhkan 
minat belajar pada akhirnya menghasilkan prestasi belajar yang baik. Selain itu 
konsep diri memiliki hubungan dengan minat belajar. Siswa yang memiliki konsep 
diri yang positif, akan menunjukan minat belajar yang baik di sekolah. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan skripsi ini adalah 1) 
Untuk mengetahui apakah lingkungan sekolah berpengaruh secara signifikan 
terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI di kelas X MIPA SMAN 
Ponorogo; 2) Untuk mengetahui apakah konsep diri berpengaruh secara signifikan 
terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI di kelas X MIPA SMAN 2 
Ponorogo; 3) Untuk mengetahui Apakah lingkungan sekolah dan konsep diri  
berpengaruh secara signifikan terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran 
PAI di kelas X MIPA SMAN 2 Ponorogo.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Adapun pengumpulan data 
dengan menggunakan angket dan dokumentasi, dan untuk analisis datanya 
menggunakan regresi linier sederhana dan regresi berganda. Analisis data 
dilakukan dengan bantuan program SPSS Versi 25.  

Dari hasil penelitian ini bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) 
Lingkungan sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap minat belajar siswa 
pada mata pelajaran PAI siswa di kelas X MIPA SMAN 2 Ponorogo sebesar 58,6% 
dengan nilai signifikan sebesar 0,000 (<0,05); 2) Konsep Diri berpengaruh secara 
signifikan terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI siswa di kelas X 
MIPA SMAN 2 Ponorogo sebesar 19,1% dengan nilai signifikan sebesar 0,000 
(<0,05;) 3)Lingkungan sekolah dan konsep diri berpengaruh secara signifikan 
terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI di kelas X MIPA SMAN 2 
Ponorogo dengan sebesar 60% dengan nilai Fhitung = 105,559 ( > Ftabel = 3,06). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah solusi yang paling efektif untuk mencerdaskan 

individu bangsa dan negara. Dalam lingkupnya, pendidikan mencoba 

mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki setiap manusia agar potensi 

itu dapat berguna kelak bagi individu, bangsa dan negara itu sendiri. Pada 

saat ini, pendidikan berkaitan erat dengan belajar dan pembelajaran karena 

memang faktor utama dalam pendidikan di Indonesia adalah adalah dua 

faktor tersebut untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dan tenaga 

pendidik menuju Indonesia beradab.1 

Belajar merupakan suatu proses yang berlangsung sepanjang 

hayat. Hampir semua kecakapan, keterampilan, pengetahuan, kebiasaan, 

kegemaran dan sikap manusia terbentuk, dimodifikasi karena belajar. 

Dengan demikian, belajar merupakan proses penting yang terjadi dalam 

kehidupan setiap orang. Karenanya, pemahaman yang benar t/entang 

konsep belajar sangat diperlukan, terutama bagi kalangan pendidik yang 

terlibat langsung dalam proses pembelajaran.2 

Dalam keberhasilan belajar banyak faktor-faktor yang 

mempengaruhi. Salah satunya faktor internal adalah minat belajar. Minat 

(Interest) berati kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan 

                                                           
1 Faizal Djabidi, Manajemen Pengelolaan Kelas (Malang: Madani, 2016), 1. 
2 Nyanyu Khodijah, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 47. 
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yang besar terhadap sesuatu.3 Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu 

pernyataan yang menunjukan bahwa anak didik lebih menyukai suatu hal 

daripada hal lainya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam 

suatu aktivitas. Anak didik memiliki minat terhadap subjek cenderung untuk 

memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subjek tersebut. Minat 

yang besar terhadap sesuatu merupakan modal yang besar artinya untuk 

mencapai dan memperoleh benda atau tujuan yang diminati itu. Minat 

belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi, sebaliknya 

minat belajar kurang akan menghasilkan prestasi belajar yang rendah.4 

Tidak adanya minat seseorang anak terhadap suatu pelajaran akan 

timbul kesulitan belajar. Belajar yang tidak ada minatnya mungkin tidak 

sesuai dengan bakatnya, kebutuhanya, kecakapanya, serta tidak sesuai 

dengan tipe-tipe khusus anak banyak menimbulkan masalah pada dirinya. 

Karena itu, pelajaran pun tidak pernah terjadi proses dalam otak, akibatnya 

timbul kesulitan.5 

Dalam minat belajar terdapat faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal berupa jasmani, psikologi, dan kelelahan sedangkan faktor 

eksternal tujuan pengajaran, guru yang mengajar, bahan pelajaran, metode 

pengajaran, media pengajaran dan lingkungan.6 Salah satu faktor yang 

mempengaruhi minat belajar adalah lingkungan sekolah. Lingkungan 

                                                           
3 Faizal Djabidi, Manajemen Pengelolaan Kelas, 11. 
4 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi  Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 191. 
5 M.Dalyono, Psikologi Pendidikan ( Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 235. 
6 Kompri, Belajar Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya (Yogyakarta, Media Akademi, 

2017), 143-144. 
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sekolah yang kondusif sangat mendukung bagi kenyamanan dan 

kelangsungan proses pembelajaran yang dialami peserta dididk di kelas. 

Peserta didik yang nyaman memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar 

serta memiliki minat dan pola pikir yang positif tentang pentingnya belajar 

bagi dirinya dan masa  depannya, sehingga dalam peserta didik tersebut 

akan tumbuh kesadaran untuk belajar dengan baik yang pada akhirnya 

menghasilkan prestasi belajar yang baik.7  

Selain faktor lingkungan sekolah, ada faktor lain yang 

mempengaruhi minat belajar yaitu konsep diri. Konsep diri memiliki 

hubungan dengan minat belajar. Siswa yang memiliki konsep diri yang 

positif, akan menunjukan minat belajar yang baik di sekolah, begitupun 

sebaliknya.8 Konsep diri adalah gagasan diri sendiri yang terdiri dari 

keyakinan, pandangan dan penilaian sesorang terhadap dirinya. konsep diri 

akan memasuki pikiran bawah sadar dan akan mempengaruhi tingkat 

kesadaran seseorang pada suatu waktu.9 Konsep diri merupakan salah satu 

aspek perkembangan psikososial peserta didik, karena mempengaruhi 

perilaku peserta didik dan memiliki hubungan yang sangat menentukan 

proses pendidikan dan prestasi belajar mereka.10 

                                                           
7 Euis Karyawati dan  Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas (Bandung: Alfabeta, 2014), 

267. 
8 Rahmawati “Hubungan Konsep Diri dengan Minat Belajar PAI Siswa Kelas XI SMK 

Batur Jaya Klaten Tahun Pelajaran 2017/ 2018,” (Skripsi, IAIN, Surakarta, 2018) 62. 

 
9 Hosnan, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 125. 
10 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung: PT Remaja Rodakarya, 

2014), 182. 
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Jadi semakin baik konsep diri yang dimiliki siswa maka semakin 

mudah dalam mencapai keberhasilan belajar. Karena konsep diri yang baik, 

sesorang akan optimis, berani mencoba hal-hal baru, berani sukses ataupun 

gagal, penuh percaya diri, antusias, merasa dirinya berharga, berani 

menetapkan tujuan hidup, serta bersikap dan berpikir secar positif.11 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada bulan Oktober 

sampai bulan September, siswa kelas X MIPA, ketika berlangsungnya 

proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam terdapat siswa bermain 

handphone, bercanda maupun bercengkrama dengan temannya, tidak 

memperhatikan guru, tidur. Namun sebagian siswa memperhatikan dengan 

seksama. Sehingga sesuai dengan minat belajar yang mereka miliki, ketika 

ulangan harian mereka mendapatkan nilai yang rendah, sedang maupun 

tinggi.12 

Berdasarkan permasalahan yang muncul tersebut, peneliti ingin 

menguji apakah lingkungan sekolah dan konsep diri berpengaruh terhadap 

minat belajar siswa mata pelajaran PAI. Sehingga berdasarkan realitas 

tersebut maka penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul 

“Pengaruh  Lingkungan sekolah dan Konsep Diri terhadap Minat 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Kelas 

X MIPA SMAN 2 Ponorogo” 

 

                                                           
11 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, 164. 
12 Observasi saat Magang 2 di SMAN 2 Ponorogo pada tanggal 19 September-18 oktober 

2019. 
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B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian 

ini adanya pembatasan masalah agar pengkajian masalah dalam penelitian 

ini terfokus dan terarah. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti 

baik dalam hal kemampuan, dana, waktu, dan tenaga maka penelitian ini 

hanya membatasi masalah pada pengaruh  lingkungan sekolah dan konsep 

diri terhadap kemampuan minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI di 

kelas X MIPA SMAN 2 Ponorogo tahun ajaran 2019-2020. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah lingkungan sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap 

minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI di kelas X MIPA SMAN 

2 Ponorogo? 

2. Apakah konsep diri berpengaruh secara signifikan terhadap minat 

belajar siswa pada mata pelajaran PAI di kelas X MIPA SMAN 2 

Ponorogo? 

3. Apakah lingkungan sekolah dan konsep diri berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI di 

kelas X MIPA SMAN 2 Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian yang ingin 

dicapai sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui Apakah lingkungan sekolah berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI di kelas 

X MIPA SMAN Ponorogo. 
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2. Untuk mengetahui apakah konsep diri berpengaruh secara signifikan 

terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI di kelas X MIPA 

di SMAN 2 Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui Apakah lingkungan sekolah dan konsep diri  

berpengaruh secara signifikan terhadap minat belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI di kelas X MIPA di SMAN 2 Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran berupa teori-teori terhadap dunia pendidikan, khusunya 

tentang seberapa penting  lingkungan sekolah dan konsep diri  dalam 

pengaruhnya terhadap minat belajar siswa.  Selain itu penelitian ini juga 

sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis 

a. Peneliti 

Sebagai sarana dalam meningkatkan pengetahuan 

metodologi penelitian dan sarana menerapkan langsung teori-teori 

yang sudah didapatkan dan dipelajari. 

b. Sekolah/ guru 

Sebagai salah satu sumber informasi untuk mengetahui 

pengaruh  lingkungan sekolah dan konsep diri terhadap minat belajar 

siwa. Sehingga menjadikan pertimbangan guru menyikapi siswa yang 

kurang dalam minat belajar dengan menjadikan lingkungan sekolah 

kondusif serta menumbuhkan konsep diri yang baik. 

c. Penulis lain 

Memberikan inspirasi serta motivasi bagi peneliti lain, 

khususnya mahasiswa IAIN Ponorogo, untuk melaksanakan 

penelitian lebih lanjut dan mendalam berkaitan dengan gagasan 

peneliti. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami terhadap 

penulisan skripsi ini peneliti menyajikan dalam bentuk beberapa bab. 

Adapaun pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut: 

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang 

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

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, berisi tentang telaah hasil penelitian terdahulu, 

landasan teori tentang minat belajar, mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam, lingkungan sekolah, konsep diri, serta kerangka berfikir dan 

pengajuan hipotesis. 

Bab Ketiga, Berisi tentang metode penelitian yang meliputi 

rancangan penelitian, populai, sampel, instrumen pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data. 

Bab Keempat, berisi temuan dan hasil penelitian yang meliputi, 

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

hipotesis) serta interpretasi dan pembahasan. 

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 hasil telaah peneletian terdahulu yang ada 

relevansinya dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu adalah 

sebagai berikut: 

Pertama, Skripsi yang ditulis Dwi Lestari, Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2019, yang 

berjudul “Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Kebutuhan Berprestasi 

Terhadap Minat Belajar Pada Mata Pelajaran PAI Kelas VII SMP Negeri 

Balong Tahun Ajaran 2018/2019”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui: (1) Pengaruh lingkungan sekolah terhadap minat belajar siswa 

pada mata pelajaran PAI kelas VII SMPN 1 Balong tahun ajaran 2018/2019. 

(2) Pengaruh kebutuhan berprestasi terhadap minat belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI kelas VII SMPN 1 Balong tahun ajaran 2018/2019. (3) 

Pengaruh lingkungan sekolah dan kebutuhan berprestasi terhadap minat 

belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas VII SMPN 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 
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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 SMPN 1 Balong tahun ajaran 2018/2019. 

Hal ini dibuktikan dari Fhitung = 47,107 > Ftabel=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 

SMPN 1 Balong tahun ajaran 2018/2019. Hal ini dibuktikan dari hasil 

Fhitung= 61,653 > Ftabel = 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 Fhitung 

= 36,864 > Ftabel = 3,09 sehingga terima Ha. Dengan besaran pengaruh 

sebesar 43,2% dan 56,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.13 

Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama menjadikan minat 

belajar sebagai variabel dependen dan lingkungan sekolah sebagai variabel 

independen, sama-sama menggunakan penelitian kuantatif. Perbedaanya 

penelitian dulu menggunakan tamabahan variabel independen kebutuhan 

                                                           
13 Dwi Lestari, “Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Kebutuhan Berprestasi Terhadap Minat 

Belajar Pada Mata Pelajaran PAI Kelas VII SMP Negeri Balong Tahun Ajaran 2018/2019” (Skripsi, 

IAIN, Ponorogo, 2019). 
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berprestasi sedangkan sekarang menggunakan konsep diri, lokasi 

penelitian. 

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Rahmawati, Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Kegururuan, Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2018, 

yang berjudul “Hubungan Konsep Diri dengan Minat Belajar PAI Siswa 

Kelas XI SMK Batur Jaya Klaten Tahun Pelajaran 2017/ 2018”. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui (1) Konsep diri siswa kelas XI SMK Batur 

Jaya 2 Ceper Klaten Tahun Pelajaran 2017/2018, (2)Minat belajar PAI 

siswa XI SMK Batur Jaya 2 Ceper Klaten Tahun Pelajaran 2017/2018, (3) 

Hubungan Antara Konsep Diri dengan Minat Belajar PAI Siswa Kelas XI 

SMK Batur Jaya 2 Ceper Klaten Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan 

metode korelasional. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai 

bulan Juli tahun 2018. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu 

metode angket yang dibagikan kepada siswa dan didukung dengan metode 

dokumentasi sebagai pelengkap data. Sampel penelitian ini sebanyak 106 

dari 143 siswa menggunakan teknik propotional random sampling. Uji 

hipotesis menggunakan teknik korelasi product moment yang sebelumnya 

sudah menggunakan uji prasyarat analisis dengan uji normalitas. 

Hasil penelitian diketahui, (1) konsep diri siswa Kelas XI SMK 

Batur Jaya 2 Ceper Klaten tahun 2017/2018 tergolong dalam kategori 

sedang 65 siswa atau 61,320% diperoleh mean (Me) = 86,915, median (Md) 

= 90,758, dan modus (Mo) = 96,605, dan stan/dar deviasi (SD) = 87,5471. 
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(2) Minat Belajar siswa Kelas XI SMK Batur Jaya 2 Ceper Klaten tahun 

2017/2018 tergolong dalam kategori sedang 70 siswa atau 66,037%, 

diperoleh mean (Me) = 84,9622, median (Md) = 88,255, dan modus (Mo) = 

97,107, dan standar deviasi (SD) = 85,544. (3) Berdasarkan hasil korelasi 

product moment diperoleh nilai rhitung sebesar 0,2998 kemudian nilai 

tersebut dikonsultasikan dengan nilai rtabel pada N= 106 dan signifikansi 

sebesar 5% sebesar 0,195. Karena rhitung (0,2998) > rtabel (0,195) maka 

hipotesis diterima yaitu terdapat hubungan yang positif antara antara 

Konsep Diri dengan minat belajar PAI Siswa Kelas XI SMK Batur Jaya 2 

Ceper Klaten Tahun Pelajaran 2017/2018.14 

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti variabel 

konsep diri dan minat belajar PAI, menggunakan metode kuantitatif. 

Perbedaanya penelitian sekarang menggunakan tambahan variabel yaitu 

lingkungan sekolah, teknik analisis data, subjek, lokasi penelitian. 

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ferra Ardhilasari, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasudan tahun 2018, yang 

berjudul “Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Minat Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Ekonomi Studi Kasus di Kelas XI IPS2 Pada Sub 

Ketenagakerja Di SMA Nasional Bandung”. Penelitian ini bertujuan 

mengetahui lingkungan sekolah siswa kelas XI IPS2 SMA Nasional 

Bandung dan minat belajar siswa Bagaimana kondisi lingkungan sekolah, 

                                                           
14 Rahmawati “Hubungan Konsep Diri dengan Minat Belajar PAI Siswa Kelas XI SMK 

Batur Jaya Klaten Tahun Pelajaran 2017/ 2018,” (Skripsi, IAIN, Surakarta, 2018). 
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bagaimana minat belajar siswa, dan bagaimana pengaruh lingkungan 

sekolah terhadap minat belajar di kelas XI IPS SMA Nasional Bandung 

tahun ajaran 2017/2018.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey. 

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS2 di SMA Nasional 

Bandung yang berjumlah 30 orang. Analisis data yang digunakan adalah 

analisis verifikatif data melalui perhitungan rata-rata skor dengan bantuan 

IBM SPSS Statistics Version 21.0.  

Hasil penelitian rekapitulasi skor rata-rata tanggapan responden 

mengenai lingkungan sekolah sebesar 4,028% sedangkan mengenai minat 

belajar sebesar 3,88%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

tanggapan responden terhadap lingkungan sekolah dan minat belajar siswa 

“Baik”. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka diperoleh 

hasil penelitian pengaruh lingkungan sekolah terhadap minat belajar siswa 

yaitu dilihat dari perhitungan koefisien determinasi dengan nilai R Square 

sebesar 0,613. Hal ini dinyatakan variabel X mempunyai pengaruh sebesar 

61% terhadap variabel Y dan sisanya 39% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Faktor yang memberikan pengaruh kepada variabel Y sebanyak 39% 

disebabkan oleh indikator variabel X berupa tolak ukur minat belajar. 

Sebagai penutup, penulis menyampaikan saran kepada pembaca apabila 

lingkungan sekolah semakin kondusif maka prestasi belajar siswa semakin 
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meningkat. Semakin tinggi minat belajar siswa maka prestasi belajar siswa 

semakin meningkat.15 

Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama menjadikan minat 

belajar sebagai variabel dependen dan lingkungan sekolah sebagai variabel 

independen, sama-sama menggunakan penelitian kuantatif. Perbedaanya 

penelitian sekarang menggunakan tambahan variabel independen konsep 

diri, penelitian sekarang pada mata pelajaran PAI sedangkan penelitian 

terdahulu pada mata pelajaran Ekonomi perbedaan lainya, lokasi penelitan, 

analisis data. 

Keempat,Tesis yang ditulis Listriyanti, Kosentrasi Pendidikan 

Ekonomi, Universitas Negeri Makasar tahun 2017, yang berjudul 

“Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Lingkungan Keluarga terhadap Minat 

Belajar Ekonomi Peserta Didik di SMKN 4 Makassar”. Tujuan penelitian 

ini adalah 1) Untuk mengetahui pengaruh lingkungan sekolah terhadap 

minat belajar ekonomi peserta didikdi SMKN 4 Makassar. 2) Untuk 

mengetahui pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat belajar ekonomi 

peserta didik di SMKN 4 Makassar. 3) Untuk mengetahui pengaruh secara 

bersama-sama lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga terhadap minat 

belajar ekonomi peserta didik di SMKN 4 Makassar.  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan 

metode  kuantitatif dengan mengambil sampel peserta didik sebanyak 134 

                                                           
15 Ferra Ardhilasari, “Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Minat Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Ekonomi Studi Kasus di Kelas XI IPS2 Pada Sub Ketenagakerja Di SMA Nasional 

Bandung,” (Skripsi, Universitas Pasudan, Bandung, 2017). 
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peserta didik, sesuai dengan tabel krejcie. Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan metode melalui observasi, angket dan dokumentasi. 

Analisis instrument meliputi uji validitasi dan reliabilitas. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah uji hipotesis meliputi uji normalitas, uji korelasi 

dan uji regresi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) terdapat pengaruh positif 

signifikan  lingkungan sekolah terhadap minat belajar ekonomi peserta didik 

di SMKN 4  Makassar, dimana pengaruh lingkungan sekolah terhadap minat 

belajar sangat kuat, 2) terdapat pengaruh positif signifikan lingkungan 

keluarga terhadap minat belajar  ekonomi peserta didik di SMKN 4 

Makassar, dimana pengaruh lingkungan keluarga  terhadap minat belajar 

sedang. 3) terdapat pengaruh positif signifikan lingkungan  sekolah dan 

lingkungan keluarga terhadap minat belajar ekonomi peserta didik di  

SMKN 4 Makassar yakni dimana pengaruh lingkungan sekolah dan 

lingkungan  keluarga terhadap minat belajar sangat kuat.16 

Persamaan dari skripsi dan tesis ini adalah sama-sama menjadikan 

minat belajar sebagai variabel dependen dan lingkungan sekolah sebagai 

variabel independen, sama-sama menggunakan penelitian kuantatif. 

Perbedaanya penelitian sekarang menggunakan tamabahan variabel 

independen konsep diri, penelitian terdahulu menggunakan mata pelajaran 

                                                           
16 Listriyanti, “Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Lingkungan Keluarga terhadap Minat 

Belajar Ekonomi Peserta Didik di SMKN 4 Makassar,” (Tesis, UN, Makassar, 2017) 
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ekonomi sedangkan penelitian sekarang menggunakan mata peljaran PAI, 

perbedaan lainya , lokasi penelitan, dan teknik analisis data. 

Kelima, Skripsi yang ditulis Ridho Ashari,  Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 

2017, yang berjudul “Pengaruh Konsep Diri Terhadap Minat Belajar 

Pendidikan Agama Islam Siswa kelas VIII Di SMP Negeri 20 Bandar 

Lampung.”Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

antara konsep diri terhadap minat belajar PAI siswa kelasVIII di SMPN 20 

Bandar Lampung. 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik analisis 

regresi. Subjek penelitian sebanyak 30 responden, menggunakan teknik 

random sampling. Pengumpulan data konsep diri siswa (X) dan minat 

belajar PAI (Y) menggunakan angket yang di ukur dengan sekala likert. 

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan 

teknik analisis statistic dengan Softwere SPSS17,0 for Windows dan 

Microsoft Office Excel. Pengujian penelitian menggunakan analisis regresi.   

Hasil penelitian, pengujian hipotesis penelitian menunjukan 

bahwa: nilai rata-rata untuk variabel konsep diri adalah 150,6667 dengan 

kategori “CUKUP” yaitu pada interval 146-155, dan nilai rata-rata dari 

minat belajar PAI Siswa adalah 58,8 dalam kategori “CUKUP” pada 

interval 56 – 60, sedangkan pengaruh konsep diri terhadap minat belajar 

PAI Siswa, ditentukan denga koefisien korelasi (rt)=0,536 pada taraf 

signifikansi 5% = 0,361 dan pada taraf 1% = 0,463 kemudian dalam uji 
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signifikansi (th) = 3,365 >ttabel (0,05 : 30) =2.042dan ttabel(0,01) = 2,750 

menunjukkan bahwa ada pengaruh antara konsep diri siswa terhadap minat 

belajar PAI siswa dan Freg= 28 pada taraf signifikansi F0,05(1;30) = 4.20 

dan F0,01(1;30) =7.64 Dan persamaan regresi Y=0,300x +13.541 

merupakan persamaan garis linier regresinya. Dari penghitungan pengaruh 

konsep diri terhadap minat belajar PAI siswa maka dapat dilihat bahwa nilai 

kosfisien determinasi yang ditunjukkan pengaruh konsep diri terhadap 

minat belajar siswa adalah sebesar 28,73%. Sedangkan 71,27%nya bisa di 

pengaruhi oleh faktor lain misalnya perhatian orangtua, lingkungan tempat 

tinggal dan lain sebagainya.17 

Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama meneliti variabel  

konsep diri dan Minat belajar PAI. Menggunakan jenis peneletian 

kuantitatif dan menggunakan uji statistik. Sedangkan perbedaanya terdapat 

tambahan variabel konsep diri, teknik analisis data, mata pelajaran, lokasi 

penelitian. 

B. Landasan Teori 

1. Minat Belajar 

a. Pengertian Minat Belajar 

Menurut Sardiman A.M. berpendapat bahwa minat 

diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang 

melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan 

                                                           
17 Ridho Ashari, “Pengaruh Konsep Diri Terhadap Minat Belajar Pendidikan Agama Islam 

Siswa kelas VIII Di SMP Negeri 20 Bandar Lampung,” (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2017). 
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dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya 

sendiri.18 

Menurut Sukardi, minat dapat diartikan sebagai suatu 

kesukaan, kegemaran atau kesenangan akan sesuatu.19 Sedangkan 

menurut Slameto, minat adalahsuatu rasa lebih suka dan rasa 

keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh.20 

Belajar adalah serangkaian proses yang dilakukan sesorang 

untuk memperoleh perubahan tingkah laku dirinya dalam kaitanya 

dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.21  

Jadi, minat belajar adalah suatu keinginan atas kemauan 

yang disertai perhatiandan keaktifan yang disengaja yang 

akhirnyamelahirkan rasa senang dalam perubahan tingkah laku, baik 

berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan22 

b. Fungsi Minat Belajar 

Minat merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi usaha yang dilakukan seseorang. Minat yang kuat 

akan menimbulkan usaha yang gigih serius dan tidak mudah putus 

asa dalam mengadapi tantangan. jika seorang siswa memiliki rasa 

                                                           
18 Kompri, Belajar Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, 138. 
19 Ahmad Susanto, Teori Belajar Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: Prenadamedia, 

2015), 57. 
20 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Pendidikan, 191. 
21 H. Cholil dan Sugeng Kurniawan, Psikologi Pendidikan (Surabaya: IAIN Sunan Ampel 

Press, 2011), 25. 
22 Euis Karyawati dan  Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas, 149. 
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ingin belajar, ia akan cepat dapat mengerti dan mengingatnya. 

Elizabeth B. Hurlock menulis tentang fungsi minat bagi kehidupan 

anak sebagai berikut:23 

1) Minat mempengaruhi bentuk intensitas cita-cita. Sebagai contoh 

anak yang berminat pada olah raga maka cita-citanya adalah 

menjadi olahragawan yang berprestasi, sedang anak yang 

berminat pada kesehatan fisiknya maka cita-citanya menjadi 

dokter.  

2) Minat sebagai tenaga pendorong yang kuat. Minat anak untuk 

menguasai pelajaran bisa mendorongnya untuk belajar 

kelompok di tempat temannya meskipun suasana sedang hujan.  

3) Prestasi selalu dipengaruhi oleh jenis dan intensitas. Minat 

seseorang meskipun diajar oleh guru yang sama dan diberi 

pelajaran tapi antara satu anak dan yang lain mendapatkan 

jumlah pengetahuan yang berbeda. Hal ini terjadi karena 

berbedanya daya serap mereka dan daya serap ini dipengaruhi 

oleh intensitas minat mereka.  

4) Minat yang terbentuk sejak kecil/masa kanak-kanak sering 

terbawa seumur hidup karena minat membawa kepuasan. Minat 

menjadi guru yang telah membentuk sejak kecil sebagai misal 

akan terus terbawa sampai hal ini menjadi kenyataan. Apabila 

ini terwujud maka semua suka duka menjadi guru tidak akan 

                                                           
23 Kompri, Belajar Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya, 141. 
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dirasa karena semua tugas dikerjakan dengan penuh sukarela. 

Dan apabila minat ini tidak terwujud maka bisa menjadi obsesi 

yang akan dibawa sampai mati. 

c. Macam-macam Minat Belajar 

Setiap individu peserta didik memiliki berbagai macam 

minat dan potensi. Secara konseptual, Krapp mengkategorikan 

minat peserta didik menjadi tiga dimensi besar.24 

1) Minat Personal 

Minat personal terkait erat dengan sikap dan motivasi 

atas mata pelajaran tertentu, apakah dia tertarik atau tidak, 

apakah dia senang atau tidak senang, dan apakah dia 

mempunyai dorongan keras dari dalam dirinya untuk menguasai 

mata pelajaran tersebut. Minat personal identik dengan minat 

intrinsik peserta didik yang mengarah pada minat khusus pada 

ilmu sosial, olah raga, sains, musik, kesusastraan, komputer, dan 

lain sebagainya. Selain itu minat personal peserta didik juga 

dapat diartikan dengan minat peserta didik dalam pilihan mata 

pelajaran.  

2) Minat Situasional 

Minat situasional menjurus pada minat peserta didik 

yang tidak stabil dan relatif berganti-ganti tergantung dari faktor 

rangsangan  dari luar dirinya. Misalnya, suasana kelas, cara 

                                                           
24 Euis Karyawati dan  Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas, 149-150. 
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mengajar guru dorongan keluarga Minat situasional ini 

merupakan kaitan dengan tema pelajaran yang diberikan. 

3) Minat Psikologikal 

Minat psikologikal erat kaitannya dengan adanya 

sebuah interaksi antara minat personal dengan minat situasional 

yang terus menerus dan berkesinambungan. Jika peserta didik 

memiliki pengetahuan yang cukup tentang mata pelajaran, dan 

dia memiliki cukup punya  peluang untuk mendalaminya dalam 

aktivitas yang terstruktur (kelas) atau pribadi (di luar kelas), 

serta punya penilaian yang tinggi atas mata pelajaran tersebut 

maka dapat dinyatakan bahwa peserta didik memiliki minat 

psikologikal terhadap mata pelajaran tersebut maka dapat 

dinyatakan bahwa peserta didik memiliki minat psikologikal 

terhadap mata pelajaran tersebut. 

Menurut Rosyidah, timbulnya minat pada diri seseorang 

pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: minat 

yang berasal dari pembawaan dan minat yang timbul karena adanya 

pengaruh dari luar.25 

1) minat yang  berasal dari pembawaan, timbul dengan sendirinya 

dari setiap individu, hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor 

keturunan atau bakat alamiah.  

                                                           
25 Ahmad Susanto, Teori Belajar Pembelajaran di Sekolah Dasar, 60-61. 
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2) Minat yang timbul karena adanya pengaruh dari luar diri 

individu, timbul seiring dengan proses perkembangan individu 

bersangkutan. Minat ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, 

dorongan orang tua, dan kebiasaan atau adat. 

Gagne juga membedakan sebab timbulnya minat pada diri 

seseorang kepada dua macam, yaitu minat spontan dan minat 

terpola. Minat spontan, yaitu minat yang timbul secara spontan dari 

dalam diri seseorang tanpa dipengaruhi oleh pihak luar. Adapun 

minat terpola adalah minat yang timbul sebagai akibat adanya 

pengaruh dari kegiatan-kegiatan yang terencana dan terpola, 

misalnya dalam kegiatan belaiar mengajar, baik di lembaga sekolah 

maupun di luar sekolah. Dalam tulisan ini, tampaknya minat yang 

dimaksud cenderung mengarah pada pengertian minat terpola, 

sebagaimana yang dimaksud oleh Gagne tadi. Mengingat minat 

siswa terhadap mata pelajaran. tertentu tidak terlepas dari pengaruh 

sistem pembelajaran yang diselenggarakan guru di sekolah.  

d. Indikator Minat Belajar 

Indikator minat sebagai alat pemantau yang dapat 

memberikan petunjuk ke arah minat belajar. Ada beberapa 

indikator siswa yang memiliki minat belajar belajar yang tinggi hal 

ini dapat dikenali melalui proses belajar di kelas maupun di rumah. 
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untuk  mengetahui besarnya minat belajar siswa dapat diukur 

melalui indicator sebagai berikut:26  

1) Perasaan Senang 

Seorang siswa yang memiliki perasaan senang atau 

suka terhadap pelajaran Sains misalnya, maka ia harus terus 

mempelajari ilmu yang berhubungan dengan Sains. Sama sekali 

tidak ada perasaan terpaksa untuk mempelajari bidang tersebut.  

2) Perhatian dalam Belajar 

Dalam belajar adanya perhatian juga menjadi salah 

satu indikator minat belajar. Perhatian merupakan konsentrasi 

atau aktivitas jiwa kita terhadap pengamatan, pengertian, dan 

sebagainya dengan mengesampingkan yang lain dari pada itu. 

Seseorang yang memiliki minat belajar pada objek tertentu 

maka dengan sendirinya dia akan memperhatikan objek 

tersebut. Misalnya, seorang siswa menaruh minat belajar 

terhadap pelajaran Sains, maka ia berusaha untuk 

memperhatikan penjelasan dari gurunya.  

3) Bahan Pelajaran dan Sikap Guru yang Menarik  

Tidak semua siswa menyukai suatu mata pelajaran 

pelajaran karena faktor minat belajarnya sendiri. Ada yang 

mengembangkan minat belajarnya terhadap bidang pelajaran 

tersebut karena pengaruh dari gurunya, teman sekelas, bahan 

                                                           
26 Kompri, Belajar Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya, 141-142. 
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pelajaran yang menarik. Lama-kelamaan jika siswa mampu 

mengembangkan minat belajarnya terhadap mata pelajaran 

niscaya ia bisa memperoleh prestasi yang berhasil sekalipun ia 

tergolong siswa yang berkemampuan rata-rata. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Brown yang dikutip 

oleh Ali Imran (1996: 88) bahwa tertarik kepada guru, artinya 

tidak membenci atau bersikap acuh tak acuh, tertarik kepada 

mata pelajaran yang diajarkan, mempunyai antusias yang tinggi 

serta mengendalikan perhatiannya terutama kepada guru, ingin 

selalu bergabung dalam kelompok kelas, ingin identitas dirinya 

diketahui oleh orang lain, tindakan kebiasaan dan moralnya 

selalu dalam kontrol diri, selalu mengingat pelajaran dan 

mempelajarinya kembali, dan selalu terkontrol oleh 

lingkungannya. 

4) Manfaat dan Fungsi Mata Pelajaran  

Selain adanya perasaan senang, perhatian dalam 

belajar dan juga bahan pelajaran serta sikap guru yang menarik. 

Adanya manfaat dan fungsi pelajaran (dalam hal ini pelajaran 

Sains) juga merupakan salah satu indikator minat belajar. 

Karena setiap pelajaran mempunyai manfaat dan fungsinya. 

Seperti contoh misalnya pelajaran Sains banyak memberikan 

manfaat kepada siswa bila SAINS tidak hanya dipelajari di 

sekolah tetapi juga dipelajari sebaliknya bila siswa tidak 
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membaca pelajaran Sains maka siswa tidak dapat merasakan 

manfaat yang terdapat dalam pelajaran Sains tersebut. 

5) Partisipasi dalam aktivitas belajar  

Mengajar berpartisipasi atau turut berperan serta dalam 

suatu kegiatan merupakan adanya kemauan atau minat terhadap 

objek. Dengan kata lain minat dapat menjadi penyebab 

partisipasi dalam kegiatan belajar mengajar. W.S. Winkel 

berpendapat ahwa partisipasi mencakup kerelaan untuk 

memperhatikan secara aktif dalam suatu kegiatan. Kesediaan itu 

dinyatakan dalam memberikan suatu reaksi terhadap 

rangsangan yang disajikan, seperti membacakan dengan suara 

nyaring bacaan yang ditunjuk atau menunjukkan minat dengan 

membawa pulang buku bacaan yang ditawarkan.27 

e. Faktor-Faktor Minat Belajar 

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar 

peserta didik, yaitu: 

1) Faktor interenal 

a) Faktor jasmaniyah, seperti faktor kesehatan  atau cacatan 

tubuh. 

b) Faktor psikologi, seperti intelegensi, perhatian, perhatian, 

bakat, kematangan, dan kesiapan. 

                                                           
27 Nurrudin Araniri, “Kompetensi Prefesional Guru Agama dalam Menumbuhkan Minat 

Belajar Siswa,” Risalah, 1(Maret, 2018), 81.  
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2) Faktor eksterenal 

a) Faktor keluarga, seperti cara orang tua mendidik, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi, 

kkeluarga, perhatian orang tua, dan latar belakang 

kebudayaan. 

b) Faktor sekolah, seperti metode mengajar, kurikulum, relasi 

guru dengan peserta didik, disiplin sekolah, alat pengajaran, 

waktu sekolah, standar penilaian di atas ukuran, keadaan 

gedung, metode mengajar dan tugas rumah.28 

2. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Di dalam UUSPN No.2/1989 pasal 39 ayat (2) ditegaskan 

bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib 

memuat, antara lain pendidikan agama. Dan dalam penjelasannya 

dinyatakan bahwa pendidikan agama merupakan usaha untuk 

memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang 

bersangkutan dengan memperrhatikan tuntutan untuk menghormati 

agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam 

masyarakat untuk mewujudkan nasional.29 

                                                           
28 Euis Karyawati dan  Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas, 150. 
29 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2001), 75. 
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Pendidikan agama islam adalah usaha sadar dan terencana 

dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 

menghayati, hinga mengimani ajaran islam, dibarengi dengan 

tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungan 

nya dengan kerukunan antar umat beragama sehingga terwujud 

kesatuan dan persatuan bangsa.30 

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Secara umum tujuan Pendidikan Agama Islam yaitu untuk 

meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan 

pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga 

menjadikan peserta didik mampu menjadi manusia muslim yang 

beriman dan bertakwa kepada Allah serta berakhlak mulia dalam 

kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.31  

Dari tujuan umum Pendidikan Agama Islam terdapat pula 

dimensi yang perlu ditingkatkan dalam Pendidikan Agama Islam 

yaitu : 1) Dimensi keimanan peserta didik terhadap ajaran agama 

Islam, 2) Dimensi pemahaman atau penalaran serta keilmuan peserta 

didik terhadap ajaran agama Islam, 3) Dimensi penghayatan atau 

pengalaman batin yang dirasakan peserta didik dalam menjalankan 

ajaran agama Islam, 4) Dimensi pengamalannya dalam artian 

bagaimana ajaran agama Islam yang telah diimani, dipahami dan 

                                                           
30 Baharudddin, Pendidikan dan Psikologi Perkembangan (Yoyakarta: Ar-Ruz Media, 

2009), 195.  
31 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah, 78. 
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dihayati oleh peserta didik mampu menumbuhkan motivasi dalam 

dirinya untuk32 

c. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

Cakupan materi merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.Maka 

materi Pendidikan Agama Islam tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu 

ke-Islaman semata, tetapi juga ilmu lain yang dapat membantu 

pencapaian keberagamaan Islam secara komprehensif.33 Hal ini 

maka materi Pendidikan Agama Islam  meliputi : 

1) Al-qur’an dan Hadits  

2) Tauhid atau Aqidah. 

3) Fiqh atau Ibadah  

4) Akhlak 

5) Bahasa Arab 

6) Tarikh atau Sejarah 

3. Lingkungan Sekolah 

a. Pengertian Lingkungan Sekolah 

Menurut Dalyono lingkungan adalah segala sesuatu yang 

mencangkup material dan stimulus didalam dan diluar individu, baik 

bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosial kultural. 

                                                           
32 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah, 78. 
33 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 

2009), 17. 
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Menurut Sartain menyatakan bahwa lingkungan atau 

environment meliputi semua kondisi dalam dunia yang dengan cara-

cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, 

perkembangan atau life processes, kecuali gen-gen. 

Lingkungan sekolah adalah semua kondisi disekolah, yang 

mempengaruhi tingkah laku warga sekolah, terutama guru dan 

peserta didik sebagai ujung tombakproses pembelajaran di 

sekolah.34 

b. Fungsi lingkungan Sekolah 

Menurut Oemar Hamalik, suatu lingkungan 

pendidikan/pengajaran memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut35: 

1) Fungsi psikologis, artinya stimulus bersumber berasal dari 

lingkungan yang merupakan rangsangan terhadap individu 

sehingga terjadi respons yang menunjukkan tingkah laku tertentu. 

Repons tersebut dapat menjadi stimulus baru yang akan 

menimbulkan respons baru. 

2) Fungsi pedagogis, artinya lingkungan memberikan pengaruh-

pengaruh yang bersifat mendidik, khususnya lingkungan yang 

sengaja disiapkan sebagai suatu lembaga pendidikan, misalnya 

sekolah. Lembaga tersebut memiliki program pendidikan baik 

secara tertulis maupun tidak tertulis. 

                                                           
34 Euis Karyawati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas, 267-268. 
35 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 196. 
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3) Fungsi instruksional, program instruksional ini merupakan suatu 

lingkungan pengajaran atau pembelajaran yang dirancang secara 

khusus. Guru yang mengajar, dan kondisi lingkungan kelas (fisik) 

merupakan lingkungan yang sengaja dikembangkan untuk 

mengembangkan tingkah laku siswa. 

c. Unsur-unsur Lingkungan Sekolah 

Beberapa unsur yang ada di lingkungan sekolah 

mempengaruh belajar adalah:36  

1) Metode mengajar  

Metode mengajar mempengaruhi belajar dimana metode mengajar 

guru kurang baikakan mempengaruhi belajar peserta didik yang 

tidak baik pula dan sebaliknya. 

2) Kurikulum  

Kurikulum yang kurang tepat akan berpengaruh tidak baik 

terhadap belajar begitupun sebaliknya. 

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 itu sangat 

diperlukan, agar dapat memberikan pengaruh yang positif 

terhadap belajar peserta didik. 

                                                           
36 Euis Karyawati dan  Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas, 268-269. 
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5) Disiplin Sekolah 

Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan peserta 

didik dalam sekolah dan juga dalam belajar. 

6) Alat Pelajaran 

Alat pelajaran yang baik dan lengkap itu perlu, karena guru dapat 

mengajar dengan baik, sehingga peserta didik dapat menerima 

pelajaran dan dapt belajar dengan baik. 

7) Waktu Sekolah 

Waktu sekolah ialah waktu terjadinya proses belajar mengajar di 

sekolah, waktu itu dapat pagi hari, siang, sore, dan malam hari. 

8) Standar Pelajaran di Atas Ukuran 

Guru berpendirian untuk mempertahankan wibawanya, perlu 

memberi pelajaran di atas ukuran standar, sehingga peserta ddik 

merasa kurang mampu dan takut kepada guru. 

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 melaksankan 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 
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Guru jangan terlalu banyak memberi tugas yang harus dikerjakan 

di rumah kepada peserta didik, sehingga peserta didik tidak 

memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang 

lain. 

d. Macam-macam Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah terdiri dari sejumlah komponen penting. 

Berikut ini macam-macam komponen lingkungan sekolah:37 

1) Lingkungan Fisik  

a) Sarana Sekolah  

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kurikulum 

disekolah perlu didukun sarana dan perasarana yuang memadai. 

Sarana dan prasarana yang memadai diperlukan untuk 

kelancaran dan pelaksanaan kurikulum. Muhamad surya 

menyatakan bahwa ketersediaan sarana belajar yang memadai 

akan dapat mencapai hasil belajar yang lebih efisien dibandikan 

dengan keadaan fasilitas belajar yang kurang memadai. Slameto 

menyatakan bahwa alat pelajaran erat hubungan cara belajar 

peserta didik, karena alat pelajaran yang dipakai oleh guru pada 

waktu mengajar dipakai pula oleh peserta didik untuk menerima 

bahan yang diajarkan itu. Alat pengajaran yang lengkap dan 

tepat akan memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang 

diberikan kepada peserta didik. Jika peserta didik mudah 

                                                           
37 Euis Karyawati dan  Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas, 271-274. 
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menerima pelajaran dan menguasainya maka belajarnya akan 

menjadi lebih giat dan maju. Dengan demikian apabila sarana 

sekolah lengkap maka minat peserta didik untuk belajarpun 

meningkat.  

b) Prasarana Sekolah. 

Berikut ini beberapa prasarana yang mendukung proses 

pembejaran dikelas yaitu: 

i. Perpusatakan 

Salah satu yang diperlukan dalam proses belajar 

mengajar yaitu menggunakan sumber belajar. Sumber belajar 

merupakan media pembelajaran yang dapat mendorong 

motivasi mempermudah konsep yang abstark dan 

mempertinggi daya serap atau referensi belajar peserta didik. 

Sumber belajar yang diperlukan peserta didik dapat diperoleh 

dari perpustakaan sekolah. Perpusatakaan merupakan 

penyedia informasi yang diperlukan peserta didik 

keberadaan sekolah sedikitnya menentukan tinggi rendahnya 

mutu pendidikan karena perpustakaan mempunyai tugas dan 

tanggung jawab dalam mengelola dan menyediakan sumber 

belajar secara efektif dan efisien.  

ii. Ruang Kelas 

Keadaan fasilitas fisik tempat belajar di sekolah 

sangat mempengaruhi proses belajar mengajar. Slameto 
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(201076) menyatakan bahwa untuk dapat belajar dengan 

efektif, diperlukan lingkungan fisik yang baik dan teratur, 

misalnya Ruang belajar harus bersih, tidak ada bau yang dapa 

mengganggu konsentrasi pikiran. Ruangan cukup terang, 

tidak gelap yang dapat mengganggu mata; dan  Cukup sarana 

yang diperlukan untuk belajar, misalnya alat pelajaran, buku-

buku, dan sebagainya.  

iii. Keadaan Gedung 

Jumlah peserta didik yang banyak serta variasi 

karateristik mereka masing-masing menuntut keadaan 

gedung harus memadai di dalam setiap kelas. Keadaan 

gedung tersebut mempengaruhi minat peserta didik dalam 

belajar. jika keadaan gedung memadai maka minat peserta 

didik dalam belajar akan meningkat begitupun sebaliknya, 

minat belas peserta didik akan menurun apabila kondisi 

atau keadaan gedung tidak memadai. Oleh karena itu. 

ukuran ruangan pengaturan cahaya, ventilasi, dan suasana 

tempat belajar harus diperhatikan.  

c) Kelengkapan Sekolah 

Kelengkapan sarana belajar yang dimiliki peserta didlk 

secara umum adalah segala sesuatu (benda) baik secara 

langsung maupun tidak langsung dapat menunjang proses 

belajat mengajar.  
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2) Lingkungan Non Fisik 

a) Interaksi antara guru dengan Peserta Didik 

Proses belajar mengajar terjadi karena adanya interaksi 

antara guru dengan peserta didik. Interkasi terdiri dari kata  inter 

(antar), dan aksi (kegiatan). Jadi interaksi adalah suatu suatu 

hubungan atau kegiatan timbale balik antara individu yang satu 

dengan yang lain, yang di dalamnya ada proses saling 

mempengaruhi, mengubah, dan memperbaiki. Interaksi belajar 

mengajar adalah suatu kegiatan sosial karena antara peserta 

didik dengan peserta didik dan peserta didik dengan gurunya 

ada suatu komunikasi sosial atau pergaulan. 

Situasi belajar mengajar yang baik ialah apabila dapat 

memberikan pengalaman-pengalaman yang terbaik bagi 

perkembangan peserta didik. Guru yang kurang berinteraksi 

dengan peserta didik sscara akrab maka peserta didik akan segan 

untuk berpartisipasi secara aktif dalam belajar. Kondisi tersebut 

menyebabkan proses belaiar mengajar kurang lancar dan dapat 

mengurangi minat belajar peserta didik. 

b) Interaksi antara Peserta Didik dengan Peserta Didik 

Meskipun interaksi yang paling fungsional di dalam 

kelas adalah interaksi antara guru dengan peserta didik. namun 

interaksi antar peserta didik tidak kalah pentingnya. Peserta 

didik yang tidak memiliki sifat atau tingkah laku yang kurang 
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menyenangkan teman-temanya, mempunyai rasa kurang 

menyenangkan teman-temanya, mempunyai raa rendah hati 

atau sedang mengalami tekanan batin tertentu, akibatnya, 

belajarnya akan terganggu. Dengan demikian, akibatnya 

belajarnya terganggu. 

4. Konsep Diri 

a. Pengertian Konsep Diri 

Sebagai sebuah konstruk psikologi, konsep didiri 

didefinisikan secara berbeda oleh para ahli. Seifert dan Hoffnung 

(1994), mendefinisikan konsep diri sebagai suatu pemahaman 

mengenai diri atau ide tentang diri sndiri. Santrock (1996) 

menggunakan istilah konsep diri mengacu pada evaluasi bidang 

tertentu dari diri sendiri. Sementara Cawgas menjelaskan bahwa 

konsep diri mencangkup seluruh pandang indivisu akan dimensi fisik, 

karakteristik pribadinya, motivasinya, kelemahanya, kelebihanya, 

kegagalanya, dan sebaginya.38 

Menurut Wiliam H.Fit dalam buku Hendriati Agustian 

mengemukakan bahwa konsep diri merupakan aspek penting dalam 

diri seseorang, karena kosep diri seseorang merupakan kerangka 

acuan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Ia menjelaskan konsep 

diri secara fenomologis, dan mengatakan bahwa ketika individu 

mempersepsikan dirinya, bereaksi terhadap dirinya, memberikan arti 

                                                           
38 Desmita, Psikologi Perkembngan Peserta Didik, 163-164. 
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dan penilaian serta abstraki tentang dirinya, berati menunjukan 

kesadaran diri dan kemapuan untuk keluar dari dirinya sendiri untuk 

melihat dirinyaseperti yang ia lakukan terhadap dunia di luarnya.39 

Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep diri adalah pandangan 

sesorang tentang dirinya yang yang meliputi aspek fisik, aspek 

psikologis, dan aspek sosial, yang terbentuk dari pengalaman dan 

interaksi dengan orang lain.  

b. Dimensi Konsep Diri 

Dalam menentukan dimensi konsep diri para ahlipun 

berbeda-beda. Namun, secar umum para ahli menyebutkan tiga 

dimensi diri, meskipun menggunakan istilah berbeda. Seperti Calhoun 

dan Acocella misalnya, menyebutkan tiga dimensi utama dari konsep 

diri sebagai berikut40: 

1) Pengetahuan  

Dimensi dari konsep diri adalah apa yang kita ketahui 

tentang diri sendiri atau penjelasan dari “siapa saya” yang akan 

memberi gambaran tentang diri saya. Gambaran diri tersebut pada 

giliranya akan membentuk citra diri. Gambaran diri tersebut 

merupakan kesimpulan dari: pandangan kita dalam berbagai peran 

yang kita pegang, seperti sebagai orang tua, suami atau istri, 

karyawan, pelajar, dan seterusnya: pandangan kita tentang watak 

                                                           
39 Hedriati Agustian, Psikologi Perkembangan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 138-

139. 
40 Desmita, Psikologi Perkembngan Peserta Didik, 166. 
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kepribadian, yang kita rasakan ada pada diri kita, seperti jujur, 

setia, gembira, bersahabat, aktif dan seterusnya: pandangan kita 

tentang sikap yang ada pada diri kita: kemampuan yang kita miliki, 

kecakapan yang kita kuasai, dan berbagai karakteristik lain yang 

kita lihat melekat pada diri kita. Singkatnya, dimensi pengetahuan 

(kognitif) dari konsep diri mencangkup segala sesuatu yag kita 

pikirkan tentang diri kita sebagai pribadi, seperti “saya pintar”, 

“saya cantik”, “saya anak baik”, dan seterusnya. 

Persepsi kita tentang diri kita seringkali tidak sama 

dengan kenyataan adanya diri yang sebenarnya. Penglihatan 

tentang diri kita hanyalah merupakan rumusan, definisi atau versi 

subjektif pribadi kita tentang diri kita sendiri. Penglihatan itu dapat 

sesuai atau tidak sesuai dengan kenyataan diri kita sesungguhnya, 

demikian juga, gambaran diri yang kita miliki tentang diri kita 

seringkali tidak sesuai dengan gambaran orang lainatau masyarakat 

tentang diri kita. Sebab, di hadapan orang lain atau masyarakat kita 

seringkali berusaha menyembunyikan atau menutupi segi-segi 

tertentu dari diri kita untuk menciptakan kesan yang lebih baik. 

Akibatnya, di mata orang lain atau masyarakat kita kerap tidak 

tampak sebagaimana kita melihat diri sendiri. 

2) Harapan 

Dimensi kedua dari konsep diri adalah dimensi harapan 

atau diri yang dicita-citakan dimasa depan. Kita juga mempunyai 
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pengaharapan bagi diri kita sendiri, penghargaan ini merupakan 

diri ideal atau yang dicira-citakan. Cita-cita diri terdiri atas 

dambaan, aspirasi, harapan, keinginan bagi diri kita, atau menjadi 

manusia seperti apa yang kita inginkan. Cita-cita diri akan 

menemukan konsep diri dan menjadi faktor paling penting dalam 

membentuk perilaku kita. Harapan atau cita-cita diri juga akan 

membangkitkan kekuatan yang mendorong kita menuju masa 

depan dan akan membantu aktivitas kita dalam perjalanan hidup.41 

Adapun standar ideal yang kita tetapkan, sadar atau tidak 

kita akan senantiasa berusaha untuk dapat memenuhinya. Oleh 

sebab itu, dalam menetapkan standar diri ideal haruslah lebih 

realities, sesuai dengan potensi atau kemampuan diri yang kita 

miliki, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Cita-cita terlalu 

tinggi akan meyebabkan seseorang akan mengalami stres atau 

kekecewaan, karena tidak dapat membuktikan cita-cita dirinya 

dalam kehidupan nyata. Seabliknya, cita-cita diri terlalu rendah 

akan menyebabkan kurangnya kemauan seseorang untuk mencapai 

suatu prestasi atau tujuan yang sebenarnya ia mampu meraihnya.42 

3) Penilaian 

Dimensi ketiga dalam konsep diri adalah penilaian kita 

terhadap diri sendiri. Menurut Calhoun dan Acocella, setiap hari 

                                                           
41 Hosnan, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bogor: Ghalia, 2016), 127. 
42 Desmita, Psikologi Perkembngan Peserta Didik, 167-168. 
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kita berperan sebagai penilaian diri sendiri. Menilai apakah kita 

bertentangan dengan pengaharapan bagi kita sendiri (saya bisa 

menjadi apa), sanadaran yang kita tetapkan bagi diri kita sendiri 

(saya seharusnya menjadi apa)43. Hasil dari penilaian diri tersebut 

membentuk apa yang disebut dengan rasa harga diri yaitu seberapa 

besar kita menyukai diri sendiri.  

Menurut Centi, meski kita memandang diri sebagai amat 

berharga atau sama tidak berharga, biasanya kita senang dengan 

beberapa ciri atau sikap yang kita miliki atau rasa memiliki, dan 

tidak senang dengan beberapa ciri dan sikap lain.44  

c. Proses perkembangan konsep diri  

Dalam buku Alex Sobur, ada dua hal yang mendasari 

perkembangan konsep diri:45 

1) Pengalaman kita secara situasional 

Biasanya kita mengamati pengalaman-pengalaman yang 

datang pada diri kita. Segenap pengalaman yang datang pada diri 

kita tidak seluruhnya mempunyai pengaruh kuat pada diri kita. Jika 

pengalaman-pengalaman tersebut merupakan sesuatu yang sesuai 

dan kosisten dengan nilai-nilai dan konsep diri kita, secara rasional 

dapat kita terima. Sebaliknya, jika pengalaman tersebut tidak cocok 

dan tidak kosisten dengan nilai-nilai dan konsep diri kita, secara 

                                                           
43 Hosnan, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, 127  
44 Desmita, Psikologi Perkembngan Peserta Didik, 168. 
45 Alex Sobor, Psikologi Umum, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 443. 
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rasional tidak dapat kita terima. Pada pihak lain, dapat saja jika ada 

yang kita perlukan tidak dapat dipertahankan, timbul keinginan kita 

untuk mengubah konsep diri agar dapat disesuaikan dengan 

pengalaman yang mutakhir selama ada kesadaran untuk merespon 

pengalaman kita melalui panca indra yang dapat kita mengerti dan 

dapat kita terima. Pada tahap selanjutnya, peneriman berbagai 

pengalaman mutakhir ke dalam konsep diri mungkin akan dapat 

mengubah sistem nilai yang kaku, yang dianut sebelumnya. Dari 

pengalaman ini, kita akan menjadi lebih terbuka untuk mengubah 

nilai-nilai dan mengubah konsep diri kita. 

2) Interaksi kita dengan orang lain  

Segala aktivitas dalam masyarakat memunculkan adanya 

interaksi kita dengan orang lain. Dari interaksi yang muncul tersebt 

terdapat usaha untuk saling mempengaruhi antara kita dan orang 

lain. Dalam situasi seperti itu, konsep diri berkembang dalam 

proses saling mempengaruhi tersebut. 

d. Karakteristik konsep diri remaja (SMP-SMA) 

Santrock meyebutkan sejumlah karakteristik penting 

perkembangan konsep diri remaja, yaitu:46 

1) Abstract and idealistic  

Gambaran tentang konsep diri yang abstra misalnya dapat 

dilihat dari pernyataan remaja 14 tahun mengenai dirinya.  

                                                           
46 Hosnan, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, 131. 
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Meskipun tidak semua remaja menggambarkan diri 

mereka dengan cara idealis, namun sebagian besar remaja 

membedakan antara diri mereka yang sebenarnya dengan yang 

diidamkanya. 

2) Differentiated 

Konsep diri remaja bisa semkin terdiferensiasi. 

Dibandingkan dengan anak yang lebih muda, remaja lebih 

mungkin menggambarkan dirinya sesuai dengan konteks atau 

situasi yang semakin terdefensiasi. 

3) Contractdictions within the self  

Remaja mendefensiasikan dirinya kedalam sejumlah 

peran dan dalam konteks yang berbeda-beda. 

4) The fluctuating self 

Sifat yang kontradiktif dalam diri remaja pada giliranya 

memunculkan fluktuasi diri dalam bebagi situasi dan lintas waktu 

yang tidak mengejutlam. 

5) Real and deal, true and false selves. 

Kemapuan untuk menyadariadanya perbedaan antara diri 

yang nyata dengan diri yang ideal menunjukan adanya peningkatan 

kemampuan kognitif mereka. 
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e. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri 

Menurut Verdeber dan Brooks dalam bukunya Alex Sobur 

terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri, 

yaitu:47 

1) Self appraisal 

Istilah ini menunjukan suatu pandangan yang menjadikan 

diri sendiri sebagai objek dalam komunikasi, atau dengan kata lain 

adalah kesan kita terhadap diri kita sendiri. 

2) Reaction and responses of others 

Konsep diri dipengaruhi oleh oleh reaksi serta respons 

orang terhadap diri kita, misalnya dalm bebagai perbincangan 

masalah sosial. Apa yang ada dalam diri kita dievaluasi oleh orang 

lain melalui interaksikita dengan orang tersebut, dan pada giliranya 

evaluasi mereka mempengaruhi perkembangan konsep diri kita. 

3) Roles you play 

Peran yang kita mainkan adalah hasil sistem nilai kita. 

Kita dapat memotret diri kita sebagai seorang yang dapat berperan 

sesuai dengan persepsi kita yang didasarkan pada pengalaman diri 

sendiri, yang dalam hal ini terdapat unsure selektivitas dari 

keinginan kita memainkan peran, seperti halnya jika kita memilih 

baju, memilih buah-buahan, memilih seklah dan sebaginya. Lebih 

banya peran yyang kita mainkan dianggappositif bagi orang lain, 

                                                           
47 Alex Sobur, Psikologi Umum, 445-448. 
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semakin positif diri kita, semakin positif komunikasi kita dengan 

orang lain. 

4) Reference Groups 

Yang dimaksud reference group atau kelompok rujukan 

adalah kelompok yan kita menjadi anggota di dalamnya. Jika 

kelompok ini kita anggap penting, dalam arti mereka dapat 

menilai bereaksi pada kita,  hal ini akan menjadikan kekuatan 

konsep diri kita. 

f. Implikasi Konsep Diri Peserta Didik terhadap Pendidikan 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep diri 

merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan psikososial 

peserta didik. Konsep diri memengaruhi perilaku peserta didik dan 

mempunyai hubungan yang sangat menentukan proses pendidikan 

dan prestasi belajar mereka. Peserta didik yang mengalami 

permasalahan di Sekolah pada umumnya menunjukkan tingkat konsep 

diri yang rendah. Oleh sebab itu. dalam rangka meningkatkan kualitas 

pendidikan di sekolah, guru perlu melakukan upaya-upaya yang 

memungkinkan terjadinya peningkatan konsep diri peserta didik. 

Berikut ini akan diuraikan beberapa strategi yang mungkin dapat 

dilakukan guru dalam mengembangkan dan meningkatkan konsep diri 

peserta didik.48  

                                                           
48 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, 182-183. 
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1) Membuat siswa merasa mendapat dukungan dari guru. Dalam 

mengembangkan konsep diri yang positif, siswa perlu mendapat 

dukungan dari guru. Dukungan guru ini dapat ditunjukkan dalam 

bentuk dukungan emosional, seperti ungkapan, empati, kepedulian, 

perhatian, dan umpan balik, dan dapat pula berupa dukungan 

penghargaan, seperti melalui ungkapan hormat (penghargaan) 

positif terhadap siswa, dorongan untuk maju atau persetujuan 

dengan gagasan atau perasaan siswa dan perbandingan positif 

antara satu siswa dengan siswa lain. Bentuk dukungan ini 

memungkinkan siswa untuk membangun perasaan memiliki harga 

diri, memiliki kemampuan atau kompeten dan berarti. 

2) Membuat siswa merasa bertanggung jawab. Memberi kesempatan 

kepada siswa untuk membuat keputusan sendiri atas perilakunya 

dapat diartikan sebagai upaya guru untuk memberi tanggungjawab 

kepada siswa. Tanggung jawab ini akan mengarahkan sikap positif 

siswa terhadap diri sendiri, yang diwujudkan dengan usaha 

pencapaian prestasi belajar yang tinggi serta peningkatan integritas 

dalam menghadapi tekanan sosial. Hal ini menunjukkan pula 

adanya pengharapan guru terhadap perilaku siswa. sehingga siswa 

merasa dirinya mempunyai peranan dan diikutsertakan dalam 

kegiatan pendidikan.  

3) Membuat siswa merasa mampu. Ini dapat dilakukan dengan cara 

menunjukkan sikap dan pandangan yang positif terhadap 
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kemampuan yang dimiliki siswa. Guru harus berpandangan bahwa 

gemua siswa pada dnsamya memiliki kemampuan, hanya saja 

mungkin belum dikembangkan. Dengan sikap dan pandangan 

positif terhadap kemampuan siswa ini, maka siswa juga akan 

berpandangan positif terhadap kemampuan dirinya.  

4) Mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan yang realistis. Dalam 

upaya meningkatkan konsep diri siswa, guru harus membentuk 

siswa untuk menetapkan tujuan yang hendak dicapai serealistis 

mungkin, yakni tujuan yang sesuai dengan kemampuan yang 

dimilikinya. Penetapan tujuan yang realistis ini dapat dilakukan 

dengan mengacu pada pencapaian prestasi di masa lampau. Dengan 

bersandar pada keberhasilan masa lampau, maka pencapaian 

prestasi sudah dapat diramalkan, sehingga siswa akan terbantu 

untuk bersikap positif terhadap kemampuan dirinya sendiri.  

5) Membantu siswa menilai diri mereka secara realistis. Pada saat 

mengalami kegagalan, adakalanya siswa menilainya secara negatif. 

dengan memandang dirinya sebagai orang yang tidak mampu. 

Untuk menghindari penilaian yang negatif dari siswa tersebut, guru 

perlu membantu siswa menilai preslasi mereka secara realistis, 

yang membantu rasa percaya akan kemampuan mereka dalam 

menghadapi tugas-tugas sekolah dan meningkatkan prestasi belajar 

di kemudian hari. Salam satu cara membantu siswa menilai diri 

mereka secara realistis adalah dengan membandingkan prestasi 



46 
 

 

siswa pada masa lampau dan prestasi siswa saat ini. Hal ini pada 

gilirannya dapat membangkitkan motivasi, minat, dan sikap siswa 

terhadap seluruh tugas di sekolah.  

6) Mendorong siswa agar bangga dengan dirinya secara realistis. 

Upaya lain yang harus dilakukan guru dalam membantu 

mengembangkan konsep diri peserta didik adalah dengan 

memberikan dorongan kepada siswa agar bangga dengan prestasi 

yang telah dicapainya Ini adalah penting, karena perasaan bangga 

atas prestasi yang dicapai mempakan salah satu kunci untuk 

menjadi lebih positif dalam memandang kemampuan yang 

dimiliki.49 

5. Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Konsep Diri Terhadap Minat 

Belajar 

Menurut Hansen minat berkaitan erat dengan kepribadian, 

motivasi, ekspresi, dan konsep diri, faktor keturunan dan pengaruh 

eksternal atau lingkungan.50Lingkungan sekolah merupakan kondisi 

disekolah, yang mempengaruhi tingkah laku warga sekolah, terutama 

guru dan siswa sebagai ujung tombak proses pembelajaran di sekolah. 

Selain itu, lingkungan sekolah akan mempengaruhi tumbuh kembangnya 

kualitas guru dan siswa di sekolah.Lingkungan sekolah turut 

mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar. Seperti kualitas guru, 

                                                           
49 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, 182-183 
50 Ahmad Susanto, Teori Belajar Pembelajaran di Sekolah Dasar, 57-58.  
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metode mengajar, kesesuaian kurikulum dengan kemampuan anak, 

keadaan ruang, keadaan fasilitas di sekolah, jumlah murid dikelas dan 

pelaksanaan tata tertib dapat mempengaruhi minat dan hasil belajar 

peserta didik. Lingkungan sekolah yang kondusif sangat mendukung 

kenyamanan dan kelangsungan dalam proses pembelajaran yang dialami 

peserta dididk dikelas. Peserta didik yang nyaman memiliki motivasi 

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

tentang pentingnya belajar bagi dirinya dan masa depannya, kemudian 

peserta didik tersebut akan tumbuh kesadaran untuk belajar dengan baik, 

sehingga menghasilkan prestasi belajar yang baik.51” 

Konsep diri memiliki hubungan dengan minat belajar. Siswa 

yang memiliki konsep diri yang positif, akan menunjukan minat belajar 

yang baik di sekolah begitupun sebaliknya.52 

Konsep diri merupakan salah satu aspek penting 

perkembanganan psikososial peserta didik. Konsep diri mempengaruhi 

perilaku peserta didik dan mempunyai hubungan dalam menentukan 

proses pendidikan dan prestasi belajar mereka. Peserta didik yang 

mengalami permasalahan pada umumnya memiliki konsep diri yang 

rendah, oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, 

sekolah, guru perlu mengupayakan agar terjadi peningkatan konsep diri 

bagi peserta didik dengan cara salah satunya membantu siswa menilai 

                                                           
51 Euis Karyawati dan  Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas, 267-270. 
52 Rahmawati “Hubungan Konsep Diri dengan Minat Belajar PAI Siswa Kelas XI SMK 

Batur Jaya Klaten Tahun Pelajaran 2017/ 2018,” (Skripsi, IAIN, Surakarta, 2018) 62. 
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diri mereka secara realitis seperti dengan membandingkan prestasi siswa 

pada masa lampau dengan masa sekarang. Sehingga dengan hal ini dapat 

membangkitkan motivasi, minat, dan sikap siswa terhadap seluruh tugas 

di sekolah.53” 

6. KERANGKA BERPIKIR 

Berdasarkan landasan teori dari telaah pustaka di atas, maka 

kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah:  

Variabel Dependen    (Y) : Minat Belajar Siswa 

Pendidikan Agama Islam 

Variabel Independen (X1) : Lingkungan Sekolah 

                                   (X2) : Konsep Diri 

1. Jika lingkungan sekolah baik, maka minat belajar siswa PAI akan tinggi. 

2. Jika konsep diri baik, maka minat belajar siswa PAI akan baik. 

3. Jika lingkungan sekolah dan konsep diri baik, maka minat belajar siswa 

PAI akan tinggi. 

 

7. PENGAJUAN HIPOTESIS 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan maslah penelitian telah dinyatakan dalam 

                                                           
53 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, 182-183. 
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bentuk kalimat pertanyaan.54 Hipotesis statistika dalam penelitian ini 

adalah:  

1. H1: Lingkungan sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap 

minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI siswa di kelas X 

MIPA SMAN 2 Ponorogo. 

2. H1 : Konsep diri berpengaruh secara signifikan terhadap minat 

belajar siswa  pada mata pelajaran PAI di kelas X MIPA SMAN 

2 Ponorogo. 

3. H1 : Lingkungan sekolah dan konsep diri bepengaruh secara 

signifikan terhadap minat belajar siswa  pada mata pelajaran PAI 

di kelas X MIPA SMAN 2 Ponorogo

                                                           
54 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 96. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah proses pemikiran dan penentuan matang 

tentang hal-hal yang akan dilakukan, dan merupakan landasan berpijak serta 

dapat pula dapat dijadikan dasar penilaian baik bagi peneliti maupun orang lain 

terhadap kegiatan penelitian.55 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan angka-angka yang 

dijumlahkan sebagai data kemudian dianalisis.56 Teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik simple random sample, yaitu merupakan metode 

pengambilan sampel secara acak dengan tidak memperhatikan strata populasi57. 

Dalam Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian angket dan 

dokumentasi, analisis dan bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Dilihat dari jenis datanya, penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kuantitatif yakni penyelidikan tentang masalah kemasyarakatan atau 

kemanusiaan yang didasarkan pada pengujian suatu teori yang tersusun atas 

variabel-variabel, diukur dengan bilangan-bilangan, dan dianalisis dengan 

prosedur statistika.58 Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul peneliti 

                                                           
55 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 100. 
56 Unhar, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan, (Bandung: Refika 

Aditama, 2014), 49. 
57 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,  

120. 
58 Rachmat Trijono, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2015), 

17. 



51 
 

 

menggunakan metode regresi linier, metode regresi linier merupakan salah satu 

metode statistika yang mempelajari hubungan yang logis (ada teorinya) antara 

dua atau lebih variabel dimana salah satunya ada yang berlaku sebagai variabel 

terikat/dependen dan lainya sebagai variabel bebas independen.59 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.60 Variabel penelitian ini: 

1. Variabel independen (variabel bebas) variabel yang memengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).61 

Variabel independen pada  penelitian ini adalah lingkungan sekolah (X1) dan 

konsep diri (X2). 

2. Variabel Dependen (terikat) variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas.62 Variabel dependen pada penelitian ini adalah 

minat belajar siswa (Y) kelas X MIPA di SMAN 2 Ponorogo.  

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono, populasi merupakan wilayah generalisasi yang 

terdiri dari obyek atau subyek dengan memiliki kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi bukan hanya merupakan jumlah orang tetapi juga 

                                                           
59Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS  (Ponorogo: STAIN Po Press, 2011), 118.  
60 Rachmat Trijono, Metodologi Penelitian Kuantitatif , 31. 
61 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS, 59. 
62 Ibid., 60. 
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karakter atau sifat yang dimiliki oleh obyek yang diteliti.63 Sejalan dengan 

pendapat Suharsimi Arikunto, populasi merupakan keseluruhan subjek 

penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam 

wilayah penelitian, maka penelitian merupakan penelitian populasi.64 Dalam 

penelitian ini populasinya adalah siswa kelas X MIPA SMAN 2 Ponorogo 

yang berjumlah 287 siswa. Dengan perincian sebagai berikut:  

Tabel 3.1 

Jumlah Siswa Kelas X MIPA SMAN 2 Ponorogo 

 

Kelas Jumlah Siswa 

  X MIPA 1 36 

X MIPA 2 36 

X MIPA 3 36 

X MIPA 4 36 

X MIPA 5 36 

X MIPA 6 36 

X MIPA 7 36 

X MIPA 8 35 

Total 287 

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajarinya semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

                                                           
63 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

117. 
64 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik  (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2006), 130. 



53 
 

 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti  dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu.65 

Jumlah anggota sampel yang paling tepat digunakan dalam 

penelitian tergantung pada tingkat kepercayaan yang dikehendak. Semakin 

tinggi tingkat kepercayaan maka semakin banyak akan kebutuhan sampel dan 

sebaliknya.66  

Penghitungan ukuran sampel dapat menggunakan berbagai macam 

rumus. Apabila dari beberapa rumus tersebut didapatkan ukuran sampel yang 

berbeda, maka sebaiknya dipilih ukuran sampel yang terbesar. Berikut adalah 

rumus penarikan sampel untuk proposi versi Isaac dan Michael dengan 

rumus67: 

𝑠 =
𝜆2. 𝑁. 𝑃. 𝑄

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝜆2. 𝑃. 𝑄
 

𝜆2 : Dengan dk 1, dengan taraf 10% 

P = Q : 0,5 

D : 0,05 (derajat ketetapan/ ketelitian) 

S : Jumlah Sampel 

N : Jumlah populasi 

Berdasarkan rumus Isaac dan Michael atau dapat melihat tabel 

sampel, populasi dengan jumlah 287 siswa diperoleh sebanyak 140 siswa.  

                                                           
65 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 118.  
66 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS, 47. 
67 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

, 126. 
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Kemudian dalam menenentuan pengambilan sampel pada masing-masing 

kelas, dari kelas X MIPA 1 sampai kelas X MIPA 8, menggunakan rumus68: 

n1 = n
𝑁1

𝑁
  

keterangan tambahan: 

n1 : Jumlah sampel dalam satu kelas 

N1 : Jumlah siswa dalam satu kelas 

Berdasarkan perhitungan rumus tersebut, diperoleh masing-masing 

kelas yaitu:  

Tabel 3.2 

Jumlah Sampel Siswa Kelas X MIPA SMAN 2 Ponorogo 

Kelas Jumlah Siswa Sampel  

X MIPA 1 36 18 

X MIPA 2 36 18 

X MIPA 3 36 18 

X MIPA 4 36 18 

X MIPA 5 36 18 

X MIPA 6 36 18 

X MIPA 7 36 18 

X MIPA 8 35 18 

Jumlah  287 144 

 

                                                           
68 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS, 49. 
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Berdasarkan perhitungan pengambilan sampel masing-masing kelas di 

atas, diketahui bahwa jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 144 siswa 

kelas X MIPA  di SMAN 2 Ponorogo. 

C.  Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh 

peneliti dalam kegiatan pengumpulan, agar kegiatan tersebut menjadi sistematis 

sehingga mudah.69 Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang  lingkungan sekolah siswa kelas di X 

2. Data tentang konsep diri siswa di kelas X . 

3. Data tentang minat belajar siswa kelas X SMAN 2 Ponorogo. 

Untuk pengumpulan data tentang  Lingkungan sekolah (X1), konsep diri 

(X2) dan minat belajar (Y) menggunakan angket. Adapun instrumen 

pengumpulan data dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Instrumen Pengumpulan Data dengan Teknik Angket 

Variabel Aspek Indikator Subjek No. Item 

Sebelum 

di Uji 

No. Item 

Sesudah 

di Uji 

(+)  (-) (+) (-) 

 Lingkungan 

Sekolah 

(Variabel X-1) 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur-

unsur 

Menggunakan metode 

pembelajaran yang sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa 

kelas X 

MIPA 

1,3 2 3  

Adanya kesesuaian 

kurikulum 

5 4, 6 5 4,6 

Adanya interaksi guru 

dengan peserta didik 

7, 9 8 7, 9 8 

Adanya interaksi peserta 

didik dengan peserta didik 

lainya 

11, 

13 

10, 

12 

11 10, 

12 

                                                           
69 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian (Bandung: Alfabeta,  2007), 

24. 
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Variabel Aspek Indikator Subjek No. Item 

Sebelum 

di Uji 

No. Item 

Sesudah 

di Uji 

(+)  (-) (+) (-) 

Lingkunga

n Sekolah 

melaksanakan kedisplinan 

sekolah sesuai ketentuan 

SMAN 2 

Ponorog

o 

15, 

17 

14, 

16 

15, 

17 

14, 

16 

Adanya Penggunaan alat 

pengajaran 

19 18 19 18 

Menggunakan waktu 

sekolah dengan tepat 

21, 

23 

20, 

22 

21, 

23 

20, 

22 

Adanya Penerapan standar 

pelajaran di atas ukuran 

25 24 25 24 

Adanya keadaan gedung 

sekolah yang baik 

27 26   26 

Menggunakan cara belajar 

yang tepat 

29, 

30, 

31,  

 29, 

30, 

31 

 

Adanya pemberian tugas 

rumah 

32 28 32 28 

Konsep Diri 

(Variabel X-2) 

Pengetahu

an 

Adanya keyakinan terhadap 

kemampuan diri 

Siswa 

kelas X 

MIPA 

SMAN 2 

Ponorog

o 

1, 2 3 1, 2 3 

Memiliki keterbukaan 

dengan orang lain 

4, 6, 

8 

 4, 6, 

8 

 

Tanggap dengan situasi 

linkungan 

10 5 

 

10 5 

 

 

Harapan 

Mampu dalam 

mengembangkan diri 

12 7, 9 12 7, 9 

Berusaha untuk mengubah 

kepribadian yang buruk 

14, 

16, 

18, 

20 

11, 

13, 

15 

14, 

16, 

18, 

20 

11, 

13, 

15 

Penilaian Memiliki harga diri 21, 

22 

17, 

19 

21, 

22 

19 

Minat Belajar 

PAI 

(Variabel Y) 

Perasaan 

senang  

Adanya perasaan senang 

dalam mengikuti materi 

pelajaran PAI 

Siswa 

kelas X 

MIPA 

SMAN 2 

Ponorog

o 

1 3 1 3 

Siswa responsif saat 

pembelajaran berlangsung 

2, 4, 

5 

6, 9 2, 4, 

5 

6 

Perhatian 

dalam 

belajar 

Mendengarkan dan 

memperhatikan materi dari 

penjelasan guru 

7, 8, 

10 

12 7, 8, 

10 

12 

Perhatian saat 

berlangsungnya diskusi 

pelajaran PAI 

11 15 11 15 

Ketertarik

an 

Adanya ketertarikan untuk 

memahami materi PAI 

13, 

14, 

16 

18 13, 

14, 

16 

18 
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Variabel Aspek Indikator Subjek No. Item 

Sebelum 

di Uji 

No. Item 

Sesudah 

di Uji 

(+)  (-) (+) (-) 

Pembelajaran guru PAI 

yang menarik 

17 24, 

21 

17 24, 

21 

Manfaat 

dan fungsi 

mata 

pelajaran 

Mengetahui manfaat dan 

fungsi pelajaran PAI 

19, 

20 

27 19, 

20 

27 

Partisipasi 

dalam 

aktivitas 

belajar 

Adanya keterlibatan siswa 

dalam mengikuti 

pembelajaran PAI didalam 

kelas 

22, 

23, 

25, 

26 

 22, 

23, 

25, 

26 

 

Adanya keterlibatan belajar 

PAI diluar jam pelajaran 

PAI 

28, 

29 

30 28, 

29 

30 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik untuk melakukan penelitian ini adalah: 

1. Kusioner (Angket) 

Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data dengan 

memberikan pertanyaan tertulis dalam sebuah dalam sebuah daftar 

pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan harus diisi oleh 

responden.70 Penggunaan teknik ini, peneliti mencari data mengenai 

lingkungan sekolah dan konsep diri, dan minat belajar pada mata pelajaran 

PAI. 

Skala yang  digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert, yaitu 

skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.  Dengan skala 

                                                           
70Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan : Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS, 69.  
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likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut acuan untuk menyusun item-item instrumen, 

yang didapat berupa pernyataan atau pertanyaan yaitu apakah narasi 

pertanyaan bersifat negatif atau narasi pertanyaannya bersifat positif. 71 

Berikut ini pemberian skor untuk setiap jenjang skala likert baik itu 

pertanyaan yang positif ataupun yang negatif yang dapat dilihat pada tabel: 

Tabel 3.4 

Skor Alternatif Jawaban Skala Likert 

Jawaban  Gradasi Positif  Gradasi Negatif 

Selalu  4 1 

Sering  3 2 

Kadang-kadang  2 3 

Tidak pernah  1 4 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pencarian data berkaitan variabel 

atau hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.72 Metode 

dokumentasi ini akan peneliti lakukan untuk mencari informasi tentang 

SMAN 2 Ponorogo berkaitan letak geografis, visi misi, sarana dan prasarana, 

struktur organisasi sekolah, jumlah siswa dan segala sesuatu yang berkaitan 

dengan sekolah yang sudah dalam bentuk dokumen. 

 

                                                           
71 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

, 134-135. 
72Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 234. 



59 
 

 

3. Observasi 

Teknik observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

dimana peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap obyek yang diteliti, baik dalam situasi bantuan yang khusus 

diadakan (laboratorium) maupun dalam situasi alamiah atau sebenarnya 

(lapangan).73 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tepat pada obyek penelitian. Pengamatan dan 

pencatatan dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya 

peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki disebut 

observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan 

yang dilakukan tidak berlangsungya suatu peristiwa yang diselidiki, misalnya 

peristiwa tersebut diamati melalui film, rangkaian slide, rangakain foto.74 

Penggunaan teknik ini, peneliti mengamati situasi dan kondisi saat proses 

belajar mengajar Pendidikan Agama Islam kelas X di SMAN 2 Ponorogo. 

E. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

diperolehnya data dari responden atau sumber data lain yang terkumpul. Teknik 

analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistika.75 Adapun 

analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

                                                           
73 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan : Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS, 64. 
74 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 158. 
75Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

207. 
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1. Tahap Pra Penelitian 

a. Uji Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan dalam suatu instrumen.76 Sehingga validnya suatu instrumen 

apabila dapat mengukur sesuatu dengan tepat apa yang hendak diukur.77 

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur instrumen tes 

dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi Product Moment.78 

Adapun rumusnya adalah: 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁Σ𝑥𝑦 − (Σ𝑥)(Σ𝑦) 

√{𝑁Σ𝑥2 − (Σ𝑥)2}{𝑁Σ𝑦2 − (Σ𝑦)2}
 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦  = Angka indeks korelasi Product Moment 

Σ𝑥 = Jumlah seluruh nilai 𝑥 

Σ𝑦 = Jumlah seluruh nilai 𝑦 

Σ𝑥𝑦 = Jumlah perkalian antara nilai 𝑥 dan nilai 𝑦 

𝑁  = Number of cases 

Dengan cara yang sama didapatkan koefisien korelasi untuk item 

pertanyaan yang lain. Kemudian, untuk memperoleh informasi 

kevalidanya masing-masing nilai 𝑟𝑥𝑦 dibandingkan dengan nilai rtabel. 

                                                           
76 Rachmat Trijono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, 42 . 
77 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan : Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS, 81. 

 78 Ibid, 84.  
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Apabila nilai 𝑟𝑥𝑦  ≥ rtabel dengan taraf signifikani 5%,, maka item kuesioner 

tersebut valid. jika 𝑟𝑥𝑦 < rtabel dengan taraf signifikani 5%,, maka 

kesimpulannya item kuesioner tersebut tidak valid.   

Pada uji validitas instrumen, peneliti mengambil sampel siswa 

kelas X SMAN 2 Ponorogo sebanyak 144 responden dengan uji 

keterbacaan sebanyak 10 responden. Dalam perhitungan validitas 

instrumen penelitian, peneliti menggunakan bantuan progam Microsoft 

Office Excel 2013. Dari hasil perhitungan validitas item tersebut dalam 

tabel rekapitulasi dibawah ini : 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas I Lingkungan Sekolah 

No Item Soal rhitung rtabel  Keterangan 

1 0,111 0,159 Tidak Valid 

2 0,123 0,159 Tidak Valid 

3 0,273 0,159 Valid 

4 0,364 0,159 Valid 

5 0,371 0,159 Valid 

6 0,456 0,159 Valid 

7 0,332 0,159 Valid 

8 0,429 0,159 Valid 

9 0,307 0,159 Valid 

10 0,367 0,159 Valid 

11 0,263 0,159 Valid 

12 0,326 0,159 Valid 

13 0,143 0,159 Tidak Valid 
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No Item Soal rhitung rtabel  Keterangan 

14 0,354 0,159 Valid 

15 0,355 0,159 Valid 

16 0,450 0,159 Valid 

17 0,335 0,159 Valid 

18 0,450 0,159 Valid 

19 0,351 0,159 Valid 

20 0,425 0,159 Valid 

21 0,365 0,159 Valid 

22 0,391 0,159 Valid 

23 0,341 0,159 Valid 

24 0,428 0,159 Valid 

25 0,363 0,159 Valid 

26 0,415 0,159 Valid 

27 0,099 0,159 TidakValid 

28 0,413 0,159 Valid 

29 0,416 0,159 Valid 

30 0,372 0,159 Valid 

31 0,333 0,159 Valid 

32 0,354 0,159 Valid 

 

Dari hasil perhitungan variabel lingkungan sekolah tabel diatas, 

dapat dilihat bahwa dari jumlah 32 item soal terdapat 30 item soal yang valid 

yaitu nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 28, 29, 30. Sedangkan 4 item soal yang tidak valid terdapat 

pada nomor 1,2, 13, 27. Setelah yang tidak valid dihilangkan, maka berikut 

hasil rekapan hasil instrumen yang valid. 
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Tabel 3.6 

Hasil Uji Validitas I Lingkungan Sekolah 

No Item Soal rhitung rtabel Keterangan 

3 0,250 0,159 Valid 

4 0,368 0,159 Valid 

5 0,386 0,159 Valid 

6 0,455 0,159 Valid 

7 0,331 0,159 Valid 

8 0,466 0,159 Valid 

9 0,293 0,159 Valid 

10 0,370 0,159 Valid 

11 0,275 0,159 Valid 

12 0,349 0,159 Valid 

14 0,350 0,159 Valid 

15 0,343 0,159 Valid 

16 0,466 0,159 Valid 

17 0,356 0,159 Valid 

18 0,388 0,159 Valid 

19 0,366 0,159 Valid 

20 0,429 0,159 Valid 

21 0,347 0,159 Valid 

22 0,414 0,159 Valid 

23 0,336 0,159 Valid 

24 0,438 0,159 Valid 

25 0,389 0,159 Valid 

26 0,415 0,159 Valid 

28 0,415 0,159 Valid 
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No Item Soal rhitung rtabel Keterangan 

29 0,404 0,159 Valid 

30 0,409 0,159 Valid 

31 0,360 0,159 Valid 

32 0,376 0,159 Valid 

 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Validitas I Konsep Diri 

No Item Soal rhitung rtabel Keterangan 

1 0,449 0,159 Valid  

2 0,554 0,159 Valid 

3 0,430 0,159 Valid 

4 0,611 0,159 Valid 

5 0,393 0,159 Valid 

6 0,607 0,159 Valid 

7 0,464 0,159 Valid 

8 0,603 0,159 Valid 

9 0,556 0,159 Valid 

10 0,671 0,159 Valid 

11 0,582 0,159 Valid 

12 0,391 0,159 Valid 

13 0,478 0,159 Valid 

14 0,333 0,159 Valid 

15 0,460 0,159 Valid 

16 0,579 0,159 Valid 

17 0,128 0,159 Tidak Valid 

18 0,599 0,159 Valid 

19 0,478 0,159 Valid 

20 0,647 0,159 Valid 
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No Item Soal rhitung rtabel Keterangan 

21 0,478 0,159 Valid 

22 0,585 0,159 Valid 

23 0,441 0,159 Valid 

 

Dari hasil perhitungan konsep diri sekolah tabel diatas, dapat 

dilihat bahwa dari jumlah 23 item soal terdapat 22 item soal yang valid yaitu 

nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 

23. Sedangkan satu item soal yang tidak valid terdapat pada nomor 17. 

Setelah yang tidak valid dihilangkan, maka berikut hasil rekapan hasil 

instrumen yang valid. 

Tabel 3.8 

Hasil Uji Validitas II Konsep Diri 

No. Item Soal rtabel rhitung Keterangan 

1 0,44 0,159 Valid 

2 0,58 0,159 Valid 

3 0,424 0,159 Valid 

4 0,604 0,159 Valid 

5 0,389 0,159 Valid 

6 0,614 0,159 Valid 

7 0,466 0,159 Valid 

8 0,608 0,159 Valid 

9 0,536 0,159 Valid 

10 0,672 0,159 Valid 

11 0,613 0,159 Valid 

12 0,394 0,159 Valid 

13 0,476 0,159 Valid 

14 0,349 0,159 Valid 

15 0,468 0,159 Valid 

16 0,598 0,159 Valid 

18 0,606 0,159 Valid 

19 0,482 0,159 Valid 
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No. Item Soal rtabel rhitung Keterangan 

20 0,663 0,159 Valid 

21 0,495 0,159 Valid 

22 0,586 0,159 Valid 

23 0,46 0,159 Valid 

 

Tabel 3.9  

Hasil Uji Validitas I Minat Belajar Pada Mata Pelajaran PAI 

No Item Soal rhitung rtabel Keterangan 

1 0,493 0,159 Valid 

2 0,419 0,159 Valid 

3 0,403 0,159 Valid 

4 0,331 0,159 Valid 

5 0,340 0,159 Valid 

6 0,231 0,159 Valid 

7 0,397 0,159 Valid 

8 0,405 0,159 Valid 

9 0,060 0,159 Tidak Valid 

10 0,410 0,159 Valid 

11 0,364 0,159 Valid 

12 0,413 0,159 Valid 

13 0,468 0,159 Valid 

14 0,524 0,159 Valid 

15 0,329 0,159 Valid 

16 0,464 0,159 Valid 

17 0,443 0,159 Valid 

18 0,398 0,159 Valid 

19 0,395 0,159 Valid 

20 0,360 0,159 Valid 

21 0,363 0,159 Valid 
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No Item Soal rhitung rtabel Keterangan 

22 0,496 0,159 Valid 

23 0,382 0,159 Valid 

24 0,248 0,159 Valid 

25 0,499 0,159 Valid 

26 0,488 0,159 Valid 

27 0,364 0,159 Valid 

28 0,259 0,159 Valid 

29 0,509 0,159 Valid 

30 0,487 0,159 Valid 

 

Dari hasil perhitungan variabel minat belajar pada mata pelajaran 

PAI tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari jumlah 30 item soal terdapat 29 

item soal yang valid yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sedangkan 1 

item soal yang tidak valid terdapat pada 9. Setelah yang tidak valid 

dihilangkan, maka berikut hasil rekapan hasil instrumen yang valid.  

  Tabel 3.10 

Hasil Uji Validitas II Minat Belajar Pada Mata Pelajaran PAI 

No. Item Soal rtabel rhitung Keterangan 

1 0,482 0,159 Valid 

2 0,411 0,159 Valid 

3 0,404 0,159 Valid 

4 0,307 0,159 Valid 

5 0,324 0,159 Valid 

6 0,191 0,159 Valid 

7 0,353 0,159 Valid 

8 0,397 0,159 Valid 

10 0,435 0,159 Valid 
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No. Item Soal rtabel rhitung Keterangan 

11 0,367 0,159 Valid 

12 0,416 0,159 Valid 

13 0,457 0,159 Valid 

14 0,517 0,159 Valid 

15 0,344 0,159 Valid 

16 0,489 0,159 Valid 

17 0,428 0,159 Valid 

18 0,411 0,159 Valid 

19 0,387 0,159 Valid 

20 0,377 0,159 Valid 

21 0,378 0,159 Valid 

22 0,485 0,159 Valid 

23 0,353 0,159 Valid 

24 0,256 0,159 Valid 

25 0,485 0,159 Valid 

26 0,488 0,159 Valid 

27 0,359 0,159 Valid 

28 0,23 0,159 Valid 

29 0,531 0,159 Valid 

 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes 

dapat mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap. Maka pengertian reabilitas tes, berhubungan 

dengan masalah ketetapan hasil tes.79 Adapun teknik yang digunakan dalam 

menganalisis reliabilitas instrumen adalah Alpha Cronbach.80 Berikut 

adalah rumusnya: 

                                                           
79 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 

86. 
80 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS, 90. 
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𝑟11 = (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑖
2𝑛

𝑖=1

𝜎𝑡
2 ) 

Keterangan : 

𝑟11  = koefisien reliabilitas instrumen (Alpha Cronbach) 

     𝑘     = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

    ∑ 𝜎𝑖
2 = total varian butir 

    𝜎𝑡
2   = varian total  

1      = bilangan konstanta 

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan relibel dengan 

mengunakan teknik ini, apabila koefisien reliabikitas 𝑟11 > 0,6. 81 

Tabel 3.11 

Hasil Uji Penelitian Reliabilitas 

Variabel r11 Standar Alpha 

Cronbach 

Keterangan 

Lingkungan Sekolah 0,775 0,6 Reliabel 

Konsep Diri 0,875 0,6 Reliabel 

Minat Belajar Siswa 0,814 0,6 Reliabel 

 

Dari perhitungan reliabilitas perhitungan diatas melalui aplikasi 

SPSS Versi 25 yang terdapat pada lampiran 5 diketahui bahwa nilai 

reliabilitas instrumen pada lingkungan sekolah sebesar 0,775, untuk nilai 

reliabilitas pada  konsep diri sebesar 0,875, dan nilai reliabilitas instrumen 

minat belajar PAI sebesar 0,820. Kemudian dikonsultasikan dengan standar 

                                                           
81 Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 90. 
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alpha crobach sebesar 0,6 .Hasil konsultasi semua instrumen menunjukan 

bahwa r11 > 0,6 .Jadi kesimpulanya bahwa instrumen  di atas adalah reliabel. 

2. Tahap Analisis Hasil Penelitian 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Uji Linieritas 

Uji linieritas adalah uji kelinieran garis regresi. Digunakan pada 

analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi liner ganda. Uji linier 

dilakukan dengan cara mencari model garis regresi dari variabel 

independen X terhadap variabel independen Y. berdasarkan model garis 

regresi tersebut, dapat diuji linieritas garis regresinya.82 Untuk 

perhitungannya menggunakan aplikasi SPSS Versi 25. Kemudian jika P-

value lebih besar dari alpha 0,05 maka maka garis regresi X1 terhadap Y 

dan X2 terhadap Y linier. Hipotesis yang akan di uji adalah:83 

H0 : garis regresi linier 

H1 : garis regresi tidak linier 

Statistik uji: 

𝛼 = 0,05 

P-value (sig)  

Keputusan : P-value (sig) > 𝛼 maka gagal tolak H0, artinya garis regresi 

linier. 

                                                           
82  Andhita Dessy Wulansari, Statistika Parametrik Tearpan Untuk Penelitian Kuantitatif 

(Ponorogo: STAIN Po Press), 55. 
83 Ibid, 61. 
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b. Uji Normalitas 

Uji Normalitas adalah uji kenormalan distribusi (pola) data. 

Dimana uji normalitas menansumsikan bahwa data yang diperoleh tiap 

variabel berasal dari populasi berdistribusi normal.84 Dalam menguji 

normalitas data, menggunakan rumus uji Kolmogorov Smirnov. Hipotesis 

yang akan diuji adalah85: 

H0 : Residual berdistribusi normal 

H1 : Residual tidak berdistribusi normal 

statistik uji: 

Dmax = {
𝑓𝑖

𝑛
−  [

𝑓𝑘𝑖

𝑛
−  (𝑝 ≤ 𝑧)]} 

Dimana: 

n    = jumlah data 

fi    = frekuensi 

fki   = frekuensi kumulatif 

z   = 
× −𝜇

𝜎
 

                  Dtabel = Da(n) 

Keputusan: 

Tolak H0 Apabila Dhitung ≥ Dtabel 

                                                           
84 Andhita Dessy Wulansari, Statistika Parametrik Tearpan Untuk Penelitian Kuantitatif, 

38. 
85 Ibid, 45. 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu  pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka homoskedastisitas dan jika berbeda 

maka disebut heterokdastisitas. Untuk model regresi yang baik adalah 

homoskesdatisitas atau tidak terjadi heteroskedatisitas. Cara mengetahui 

gejala heteroskedastisitas menggunakan metode uji Glesjer dengan dengan 

cara menyusun regresi antara nilai absolut residual dengan variabel 

independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi 

heteroskedatisitas. Sedangkan apabila probabilitas signifikansinya di atas 

kepercayaan 5%, maka disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi 

heteroskedatisitas. Dalam menghitung uji Glesjer peneliti menggunakan 

bantuan aplikasi penghitung SPSS Versi 25. Dengan pengambilan 

keputusan:86 

1) Hipotesis 

H0 : Tidak terjadi heteroskedastisitas 

H1 : Terjadi heteroskedastisitas 

2) Statistik uji: 

                                                           
86 Imam Ghozali,Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progam SPSS 25 (Semarang: 

Undip, 2018), 137-144. 
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𝛼 = 0,05 

P-value (sig)  

3) Keputusan: 

Jika P-value (sig) ≥ 𝛼 maka gagal tolak H0. 

d. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.  Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen. Jika nilai toleransi > 0,10 dan VIF < 10, maka tidak ada 

korelasi antar variabel independen. Dalam proses perhitungan data ini 

menggunakan aplikasi perhitungan SPSS Versi 25. 

e. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linier dan korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mengetahui 

ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson 

(DW test)87. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi88: 

Tabel 3.12 

Hipotesis Autokorelasi 

Hipotesis Nilai Statistik Durbin-

Watson d 

Keputusan Uji 

H0 : P value = 0 (Tidak terjadi 

autokorelasi positif yang 

signifikan) 

H1 : P value  P > 0 ( Terjadi 

autokorelasi positif yang 

signifikan) 

 

 

0 < d < dL 

 

 

H0 ditolak 

                                                           
87 Imam Ghozali,Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progam SPSS 25, 111. 
88 Edi Irawan, Pengantar Statistika Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Aura Pustaka, 

2014), 321-322. 
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Hipotesis Nilai Statistik Durbin-

Watson d 

Keputusan Uji 

H0 : P value = 0 (Tidak terjadi 

autokorelasi positif yang 

signifikan) 

H1 : P value > 0 (Terjadi 

autokorelasi positif yang 

signifikan) 

 

dL < d < du 

 

Ambigu, tidak 

menolak atau 

menerima H0 

H0 : P value = 0 (Tidak terjadi 

autokorelasi  negatif yang 

signifikan) 

H1 : P value < 0 (Terjadi 

autokorelasi negatif 

yangsignifikan) 

 

 

4 – dL < d < 4 

 

 

H0 ditolak 

H0 : P value = 0 (Tidak terjadi 

autokorelasi  negatif yang 

signifikan) 

H1 : P value < 0 (Terjadi 

autokorelasi negatif yang 

signifikan) 

 

 

4 – dU < d < 4- dL 

 

 

Ambigu, tidak 

menolak atau 

menerima H0 

H0 : P value = 0 (Tidak terjadi 

autokorelasi  positif atau negatif 

yang signifikan) 

H1 : P value ≠ 0 (Terjadi 

autokorelasi positif atau negatif 

yang signifikan) 

 

 

 

 

dU < d < 4 – dU 

 

 

 

H0 tidak ditolak 

 

 

 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Regresi Linear Sederhana 

Analisis regresi dibedakan menjadi dua yaitu analisis regresi 

sederhana dan analisis regresi ganda. Analisis regresi linier sederhana 

digunakan untuk mencari pola hubungan antara satu variabel dependen 

dan dan satu variabel independen.89 Jadi teknik analisis data ini digunakan 

untuk menjawab rumusan no. 1 dan 2.  Dalam mengolah data penilti 

                                                           
89Andhita Dessy Wulansari, Statistika Parametrik Tearpan Untuk Penelitian Kuantitatif, 

122. 
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menggunakan bantuan aplikasi SPSS Versi 25. Adapun model regresi 

liner sederhana, dimana x digunakan untuk memprediksi y adalah90:  

y = β0+β1x+€  (model untuk populasi) 

 

�̂� = 𝒃𝟎 + 𝒃𝟏𝒙𝒊  (model untuk sampel) 

1) Nilai b0, b1, dapat dicari dengan rumus: 

     b1 =  
[∑ X1Y𝑛

𝑖=1 ]−𝑛𝑥𝑦̅̅̅̅

[∑ X1
2𝑛

𝑖=1
]−𝑛�̅�2

 

      𝑏0 = �̅� − b1 �̅�   

Untuk menguji kevalidan persamaan regresi linier sederhana 

terdapat dua cara yaitu berdasarkan uji-t dan teknik probabilitas. Adapun 

peneliti memilih menggunakan probabilitas dengan langkah-langkah 

sebagai berikut91: 

1) Hipotesis: 

H0 : Variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y 

H1  : Variabel X berpengaruh terhadap variabel Y 

2) Kriteria pengujian: 

Jika sig < 𝛼, maka tolak H0 

Apabila hasil uji hipotesis menggunakan regresi linier 

sederhana menunjukan tolak H0 maka diartikan variabel independen 

                                                           
90 Andhita Dessy Wulansari, Statistika Parametrik Tearpan Untuk Penelitian Kuantitatif, 

123-125 
91 Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17, 403-405. 



76 
 

 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Sehingga perlu dianalisis 

lebih lanjut. 

Dan untuk Koefisien Determinasi (R2) dapat dihitung dengan 

rumus92: 𝑅2 =
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 

Dimana: 

R2 = koefesien determinasi proporsi keragaman variabilitas total di 

sekitar nilai tengah yang dapat dijelaskaan oleh model regresi (biasanya 

dinyatakan dalam persen) 

b. Uji Regresi Linier Berganda dengan 2 Variabel Bebas  

Regresi Linier berganda merupakan hubungan antara satu 

variabel dependen dengan dua variabel independen.93 Adapun uji regresi 

linier berganda  adalah teknik analisis data yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah no. 3. Dan dikatakan linier dinyatakan 

dalam:94  

�̂� = 𝑏0 +  𝑏1 𝑥1 +  𝑏2 𝑥2 

1) Langkah pertama mencari nilai b0, b1 dan b2  

𝑏1 =  
(∑ 𝑋2

2) (∑ 𝑋2
2𝑌)− (∑ 𝑋2𝑌)(∑ 𝑋1𝑋2)

(∑ 𝑋1
2)(∑ 𝑋2

2)−(∑ 𝑋1𝑋2)2   

𝑏2 =  
(∑ 𝑋1

2) (∑ 𝑋2𝑌)− (∑ 𝑋1𝑌)(∑ 𝑋1𝑋2)

(∑ 𝑋1
2)(∑ 𝑋2

2)−(∑ 𝑋1𝑋2)2
  

𝑏0 =  
∑ 𝑦− 𝑏1 ∑ 𝑥1 − 𝑏2 ∑ 𝑥2 

𝑛
  

                                                           
92  Andhita Dessy Wulansari, Statistika Parametrik Tearpan Untuk Penelitian Kuantitatif, 

133. 
93 Ibid, 127. 
94 Ibid., 125-130. 



77 
 

 

Dimana:  

∑ 𝑋1
2 =  ∑ 𝑥1 −  

(∑ 𝑥1)
2

𝑛
   

∑ 𝑋2
2 =  ∑ 𝑥2 −  

(∑ 𝑥2)
2

𝑛
   

∑ 𝑋1𝑋2 =  ∑ 𝑥1𝑥2 −  
(∑ 𝑥1)(∑ 𝑥2)

𝑛
   

∑ 𝑋2𝑌 =  ∑ 𝑥2𝑦 −  
(∑ 𝑥2)(∑ 𝑦)

𝑛
   

∑ 𝑌2 =  ∑ 𝑦2 −  
(∑ 𝑦)

2

𝑛
  

2) Langkah kedua, menghitung nilai-nilai yang terdapat dalam tabel 

Anova (Analysis of Variance) yang digunakan untuk menguji 

signifikansi pengaruh dua variabel independen dengan variabel 

dependen.  Dengan hipotesis : 

H0 : Variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel Y 

H1 : Variabel X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel Y 

3) Langkah ketiga dengan statistik uji dengan tabel Anova (Analysis of 

Variance) yaitu : 

Tabel 3.13 

Anova Regresi Linier Berganda 

Sumber 

Variasi 

Degreeof 

Freedom (df) 
Sum of Squre (SS) 

Mean Square 

(MS) 

Regresi 2 SS Regresi (SSR) 

(𝑏0 ∑ 𝑦 + 𝑏1 ∑ 𝑥1𝑦 + 𝑏2 ∑ 𝑥2𝑦) −
(∑ 𝑦)2

𝑛
   

MSR=
𝑆𝑆𝑅

𝑑𝑏
 

Error n-3 SS Error (SSE) 

∑ 𝑦2 − (𝑏0 ∑ 𝑦 + 𝑏1 ∑ 𝑥1𝑦 + 𝑏2 ∑ 𝑥2𝑦)  

MS Error (MSE) 

MSE=
𝑆𝑆𝐸

𝑑𝑏
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Sumber 

Variasi 

Degreeof 

Freedom (df) 
Sum of Squre (SS) 

Mean Square 

(MS) 

Total n-1 SS Total (SST) 

SST = SSR + SST 

 

Daerah penolakan 

Tolak 𝐻0 bila 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ≥ 𝐹𝛼(𝑝;𝑛−𝑝−1) 

4) Langkah ke dua menghitung koefisien determinasi (besarnya 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen)   

𝑅2 =
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
  

Keterangan    

Y : Variabel terikat / dependen 

X : Variabael bebas / independen 

b0 : Prediksi intercept (nilai �̂� jika x = 0) 

b1, b2  : prediksi slope (arah koefisisen regresi) 

n  : Jumlah observasi / pengamatan  

x  : Data ke-i variabel x (independen/bebas), dimana 

i=1,2..n 

y  : Data ke-i variabel y (dependen/terikat), dimana 

i=1,2..n 
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�̅� : mean/rata-rata dari penjumlahan data variabel x                                  

(independen/bebas) 

�̅� : mean/rata-rata dari penjumlahan data variabel y                                 

(dependen/terikat) 

𝑅2 : Koefisien determinasi    

𝑆𝑆𝑅 : Sum of Square Regression 

SSE : Sum of Square Error 

𝑆𝑆𝑇 : Sum of Square Total 

MSR : Mean Square Regression 

MSE : Mean Square Error 

 



 

80 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ponorogo 

Ketika berdiri lembaga ini bernama SMA 2 Ponorogo, persisnya 

didirikan tanggal 16 Juli 1979, dengan SK menteri pendidikan dan 

kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 818/0/1979, tanggal 30 September 

1979. Kemudian berdasar SK menteri pendidikan dan kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor: 035/0/1997, tanggal 7 maret 1997 nama tersebut diubah 

menjadi SMU Negeri 2 Ponorogo. Jadi semula sekolah menengah atas 

berubah menjadi sekolah menengah umum. 

Pada saat berdiri, sebenarnya sekolah ini sudah memiliki gedung 

sendiri sebanyak 9 lokal yang dibangun sejak tahun 1978.Tetapi gedung-

gedung tersebut belum dapat dipakai karena belum dilengkapi dengan 

fasilitas kegiatan belajar mengajar.Oleh karena itu kegiatan KBM sehari-hari 

siang hari di SMA Negeri 1 Ponorogo yang pada saat itu menempati gedung 

swasta milik yayasan pembangungan bakti di jalan Batoro Katong Ponorogo 

(sekarang dipakai SMA Bakti Ponorogo). 

Penerimaan murid perdana dikelola oleh SMA Negeri 1 Ponorogo 

dengan siswa sebanyak 3 kelas 144 orang. Mereka merupakan hasil seleksi 

dengan sistem “tes tulis” dan „wilayah calon‟ materi tes tulis meliputi PMP, 

Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, IPA dan IPS, sedangkan 

wilayah calon dibagi menjadi 2 bagian yakni wilayah Ponorogo Utara dan 
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Ponorogo Selatan‟ dengan garis batas jalan Imam Bonjol ke Timur (jl. Alun-

Alun Selatan, Jl. Panglima Sudirman, Jl. Gajah Mada dan Jl. Ir. Juanda) 

sampai dengan Jl. Raya Pulung (Halim Perdana Kusuma). Calon siswa yang 

lulus tes dan berdomisili di Ponorogo selatan dinyatakan diterima di SMA 2 

Ponorogo sistem seleksi yang unik tapi nyata, adil dan berkesan ini ditempuh 

panitia karena pada saat itu belum ada sistem khusus rayonisasi seperti 

sekarang ini. 

Beberapa bulan setelah berdiri SMA 2 Ponorogo baru memiliki 

kepala sekolah definer sebagai pengelola tetap dan sekaligus juga sebagai 

pengajar mata pelajaran tata buku.Beliau bernama Soeprantino berasal dari 

Mojoroto Kediri, seorang yang berperawakan tinggi semampai, setinggi 

semangatnya. Bersama dengan enam orang guru bantu yang bertugas di 

sekolah ini sejak berdiri, mereka adalah Parmo Ramelandani (mengajar 

sejarah dan geografi), Mulyadi (penjaskes), Alim Sigit Nurcahyo (PMP), Sri 

Utami (ekonomi dan bahasa inggris), Siti Atiyanti (biologi), Nurul huriyati 

(BP, ekonomi dan keterampilan) termasuk juga beberapa guru pinjam dari 

SMA 1 dan SLTP Ponorogo yang membantu mengajar mata pelajaran lain. 

Alhamdulillah pada tahun 1980, SMA 2 sudah memiliki gedung sendiri di Jl. 

Pacar 24 Ponorogo yang kita tempati sekarang ini. Guru-guru mulai diangkat 

menjadi PNS. 

Selain itu pemerintah juga menambah melalui proyek pendidikan 

guru bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri, terutama IKIP 

Negeri.Tentu saja kehadiran mereka di sekolah ini menambah suasana dan 
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semangat baru.Hal yang sangat membanggakan dan membahagiakan adalah 

75% lulusan perdama diterima di berbagai perguruan tinggi negeri ternama 

melalui proyek perintas (sekarang SMPTN) yaitu ITB, UGM, ITS, 

UNIBRAW, UNS, IKIP dan AKABRI.Kebanggaan bertambah lengkap 

ketika Universitas Gajah Mada dan beberapa alumni mengirim ucapan 

“SELAMAT DAN SUKSES SMA 2 PONOROGO”. Dalam perkembangan 

selanjutnya animo calon siswa SMA Negeri 2 Ponorogo terus meningkat 

bahkan jauh lebih besar dibanding daya tampungnya karena beberapa daya 

tarik yang dimilikinya, diantara kedisiplinan, ketertiban, dan juga karena 

banyak alumni SMA Negeri 2 berhasil menduduki jabatan profesi baik di 

instansi pemerintahan maupun swasta, baik tingkat regional maupun nasional 

sehingga hal ini dapat mempertinggi kepercayaan masyarakat Ponorogo 

secara khusus dan wilayah pembantu Gubernur madiun secara umum. Seiring 

dengan berjalannya waktu fasilitas belajar mengajar di SMA Negeri 

Ponorogo makin lengkap, maka sudah seharusnya SMA 2 lebih 

berkualitas.Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya alumni yang 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tingi di hampir seluruh 

perguruan tinggi papan atas di negeri ini terutama di wilayah Jawa Tengah 

dan Jawa Timur yang merupakan wilayah dengan jarak yang tidak terlalu jauh 

dari Ponorogo.Kemampuan mereka di bidang akademik mampu 

dipertahankan bahkan ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari lima tahun 

terakhir dimana dari alumnni SMA 2 yang diterima di perguruan tinggi 
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Negeri semakin banyak baik dengan biaya sendiri maupun memperoleh 

beasiswa prestasi.  

2. Letak Geografis Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ponorogo Visi, Misi, 

Dan Tujuan SMAN 2 Ponorogo 

a. Letak Geografis 

Letak Geografis SMAN 2 Ponorogo. Secara geografis SMA Negeri 2 

Ponorogo terletak di:  

Jalan   : Pacar no. 24  

Desa/Kelurahan  : Tonatan  

Klasifikasi Geografis : Perkotaan  

Kecamatan  : Ponorogo  

Kabupaten  : Ponorogo  

Provinsi   : Jawa Timur  

SMA Negeri 2 Ponorogo ini memiliki lokasi yang sangat 

strategis.Selain itu juga didukung dengan kemudahan transportasi karena 

dekat dengan beberapa sekolah tinggi di Ponorogo. Sehingga membuat 

semua orang mudah untuk mengunjunginya. 

b. Visi Sekolah 

Menghasilkan sumber daya manusia yang bertaqwa, cerdas, dan 

berkarakter serta berbudaya lingkungan. 

c. Misi Sekolah 

1) Melaksanakan pembelajaran untuk menumbuhkan penghayatan 

terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya bbangsa sehingga 
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terrwujud keseimbangan iman, taqwa, ilmu, dan amal serta berbudi 

pekerti luhur. 

2) Melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien untuk peningkatan 

kemampuan intelektual dan kecakapan hidup. 

3) Melaksanakan program pembelajaran yang mampu mengaktualisasi jati 

diri siswa yang unggul dalam bidang akademik dan non akademik. 

4) Menciptakan kondisi lingkungan sekolh yang kondusif sehingga 

peserta didik nyaman belajar di sekolah. 

5) Mendorong semangat keunggulan secara intensiif kepada seluruh 

warga sekolah. 

6) Menerapkan manajemen partisipasif dengan melibatkan seluruh warga 

sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah (stake 

holders). 

7) Mendorong warga sekolah untuk memiliki dan melaksanakan prinsip 

keseteraan dalam kemajemukan di dunia global. 

8) Melaksanakan budaya hidup bersih, sehat, dan mencegah pencemaran 

dan kerusakan lingkungan sebagai wujud pelestarian terhadap 

lingkungan. 

d. Tujuan Sekolah 

1) Mempersiapkan peserta didik yang bertaqwa kepada Allah, Tuhan 

Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 
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2) Mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang berkepribadian 

cerdas, berkualitas dan berprestasi dalam bidang akademis dan non 

akademis. 

3) Membekali peserta didik agar memiliki keterampilan teknologi 

informasi dan konumikasi serta mampu mengembangkan diri secara 

mandiri. 

4) Menanamkan peserta didik sikap ulet dan gigih dalam berkompetensi, 

beradaptasi dengan lingkungan dan mengembangkan sikap sportifitas. 

5) Mebakali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar 

mampu bersaing dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi. 

6) Menanamkan sikap santun dan berbudaya, budaya hidup sehat, cinta 

kebersihan, cinta kelestarian lingkungan dengan dilandasi keimanan 

dan ketaqwaan terhadap Tuhan Mempersiapkan peserta didik yang 

bertaqwa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 

7) Mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang berkepribadian 

cerdas, berkualitas dan berprestasi dalam bidang akademis dan non 

akademis. 

8) Membekali peserta didik agar memiliki keterampilan teknologi 

informasi dan konumikasi serta mampu mengembangkan diri secara 

mandiri. 

9) Menanamkan peserta didik sikap ulet dan gigih dalam berkompetensi, 

beradaptasi dengan lingkungan dan mengembangkan sikap sportifitas. 
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10) Mebakali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar 

mampu bersaing dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi. 

11) Menanamkan sikap santun dan berbudaya, budaya hidup sehat, cinta 

kebersihan, cinta kelestarian lingkungan dengan dilandasi keimanan 

dan ketaqwaan terhadap Yang Maha Esa. 

12) Menunbuhkan sikap peduli warga sekolah untuk mencegah 

pencemaran dan kerusakan lingkungan sekolah. 

3. Struktur Organisasi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ponorogo 

SMA Negeri 2 Ponorogomerupakan lembaga formal, maka dalam 

melaksankan progam kerja, visi dan misi secara baik serta mencapai tujuan 

yang telah ditentukan maka dibentuklah stuktur organisasi sekolah.  Stuktur 

organisasi sekolah merupakan suatu bagan tatanan pada lembaga atau badan 

perkumpulan tertentu dalam menjalankan roda organisasi. Adapun stuktur 

organisasi SMAN 2 Ponorogo dapat dilihat lampiran 1. 

4. Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ponorogo 

Untuk menunjang tujuan pendidikan sangat dibutuhkan adanya 

sarana dan prasarana dalam menunjang layanan pendidikan. Karena disadari 

bahwa keberhasilan suatu pendidikan berkolerasi dengan ketersediaan sarana 

dan prasarana penunjang pendidikan, meskipun faktor lain memiliki andil 

yang tidak kalah penting. Adapun sarana dan prasarana dapat dilihat dalam 

lampiran 2. 

5. Data Guru 
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Guru adalah anggota sekolah yang bertugas dalam menuntun siswa 

dalam proses pengembangan potensi. Guru di SMAN 2 Ponorogo memiliki 

tugas mengajar sesuai dengan kompetensi masing masing sebanyak 50 orang 

baik guru tetap maupun tidak tetap, dan tenaga pendidikan sebanyak 18 orang 

baik PNS maupun non PNS.   

6. Data siswa 

Siswa adalah anggota sekolah yang berusaha menggali dan 

mengembangkan potensi diri dalam proses pembelajaran. SMAN 2 Ponorogo 

memiliki siswa sebanyak dengan rician 359 siswa kelas X, 345 siswa kelas 

XI, dan siswa 359 kelas XII. 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi data Lingkungan Sekolah Siswa Kelas X MIPA di SMAN 2 

Ponorogo Tahun Ajaran 2019-2020 

Untuk mendapatkan data mengenai lingkungan sekolah, peneliti 

menggunakan metode Kuesioner atau angket sesuai kisi-kisi instrumen yang 

telah ditetapkan. Dalam penelitian yang dijadikan objek penelitian adalah 

siswa kelas X MIPA di SMAN 2 ponorogo yang berjumlah 144 siswa.  

Dalam analisis ini, peneliti menggunakan teknik perhitungan Mean 

dan Standar Deviasi untuk menentukan kategori baik, cukup baik dan kurang 

baik. Adapun untuk mengetahui hasil skor jawaban angket lingkungan 

sekolah dapat dilihat tabel dibawah ini. 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Variabel Lingkungan Sekolah 

No Lingkungan Sekolah Frekuensi Prosentase 

1 74 1 0,7% 
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No Lingkungan Sekolah Frekuensi Prosentase 

2 76 3 2,1% 

3 77 2 1,4% 

4 78 3 2,1% 

5 79 1 0,7% 

6 80 3 2,1% 

7 81 6 4,2% 

8 82 5 3,5% 

9 83 6 4,2% 

10 84 7 4,9% 

11 85 14 9,7% 

12 86 5 3,5% 

13 87 7 4,9% 

14 88 7 4,9% 

15 89 8 5,6% 

16 90 5 3,5% 

17 91 6 4,2% 

18 92 4 2,8% 

19 93 6 4,2% 

20 94 3 2,1% 

21 95 4 2,8% 

22 96 4 2,8% 

23 97 4 2,8% 

24 98 4 2,8% 

25 99 2 1,4% 

26 100 5 3,5% 

27 101 6 4,2% 

28 102 5 3,5% 

29 103 1 0,7% 

30 104 2 1,4% 

31 105 2 1,4% 

32 107 3 2,1% 

 Total 144 100 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui skor tertinggi 107 sedangkan skor 

terendah 74. Setelah mengetahui skor jawaban angket lalu mencari Mean 

(Mx1) dan Devisiasi (SDx1) dari data yang sudah diperoleh kemudian Mean 
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dan Standar Deviasi dihitung menggunakan bantuan aplikasi SPSS Versi 25. 

Selanjutnya hasil perhitungan dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Statistik Deskripsi Lingkungan Sekolah Kelas X di SMAN 2 Ponorogo 

Tahun Ajaran 2019/2020  

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Lingkungan 

Sekolah 

144 74 107 89,94 7,810 

 

Hasil perhitungan tabel diatas, dapat diketahui Mx1 = 89,94dan SDx1 

= 7,7810. Untuk menentukan lingkungan sekolah siswa kelas X di SMAN 2 

Ponorogo itu baik, cukup, dan kurang baik. Dibuat pengelompokan skor 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut95: 

a) Skor lebih dari Mx1 + 1.SDx1 adalah kategori lingkungan sekolah siswa 

kelas X di SMAN 2 Ponorogo baik. 

b) Skor antara dari Mx1 + 1.SDx1 sampai Mx1 – 1.SDx1 adalah kategori 

lingkungan sekolah siswa kelas X di SMAN 2 Ponorogo itu cukup baik. 

c) Skor kurang dari Mx1 – 1.SDx1 adalah kategori lingkungan sekolah siswa 

kelas X di SMAN 2 Ponorogo itu kurang baik. 

Adapun perhitunganya sebagai berikut: 

Mx1 + 1.SDx1 = 89,94 + 1. 7,810 

            = 89,94  + 7,7810 

            = 97,721 (dibulatkan 98) 

                                                           
95 Anas Sujiono, Penghantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2012), 175. 
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Mx1 –  1.SDx1 = 89,94 –  1. 7,810 

            = 89,94 – 7,810 

            = 82,13 (dibulatkan 82) 

Skor lebih dari 98 Lingkunga sekolah di SMAN 2 Ponorogo baik, 

sedangkan skor kurang dari 82 dikategorikan Lingkungan sekolah di SMAN 

2 Ponorogo kurang baik, dan skor antara 98 – 82 dikategorikan Lingkungan 

sekolah di SMAN 2 Ponorogo cukup baik. Untuk mengetahui lebih jelas 

tentang Lingkunga sekolah di SMAN 2 Ponorogo dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.3 

Prosentase dan Kategorisasi Variabel Lingkungan Sekolah 

No Skor Frekuensi Prosentase  Kategori  

1 Lebih dari 98 26 18,06% Baik 

2 Antara 98-82 99 68,75% Cukup baik 

3 Kurang dari 82 19 13,19% Kurang baik 

 Jumlah 144 100%  

 

Dari kategori tingkatan tabel tersebut dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan lingkungan sekolah kelas X di SMAN 2 Ponorogo dalam 

kategori baik dengan frekuensi sebanyak 26 siswa dengan prosentase 

18,06%, dalam kategori cukup baik dengan frekuensi sebanyak 99 siswa 

dengan prosentase 68.75%, dalam kategori kurang baik dengan frekuensi 

sebanyak 19 siswa dengan prosentase 13,19%. Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa lingkungan sekolah kelas X di SMAN 2 Ponorogo 

dominan dalam kategori cukup baik. 
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2. Deskripsi Data Konsep Diri Siswa Kelas X MIPA di SMAN 2 Ponorogo 

Tahun Ajaran 2019-2020 

Untuk mendapatkan data mengenai konsep diri, peneliti 

menggunakan metode angket sesuai kisi-kisi instrumen yang telah 

ditetapkan. Dalam penelitian yang dijadikan objek penelitian adalah siswa 

kelas X MIPA di SMAN 2 ponorogo yang berjumlah 144 siswa. 

Dalam analisis ini, peneliti menggunakan teknik perhitungan Mean 

dan Standar Deviasi untuk menentukan kategori baik, cukup baik dan kurang 

baik. Adapun untuk mengetahui hasil skor jawaban angket konsep diri dapat 

dilihat tabel dibawah ini 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Variabel Konsep Diri  

No Konsep Diri Frekuensi Prosentase 

1 53 1 0,7% 

2 56 1 0,7% 

3 58 1 0,7% 

4 61 1 0,7% 

5 62 4 2,8% 

6 63 2 1,4% 

7 64 2 1,4% 

8 65 2 1,4% 

9 66 3 2,1% 

10 67 4 2,8% 

11 68 2 1,4% 

12 69 4 2,8% 

13 70 4 2,8% 

14 71 2 1,4% 

15 72 4 2,8% 

16 73 2 1,4% 

17 74 4 2,8% 

18 75 7 4,9% 

19 76 6 4,2% 

20 77 5 3,5% 
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No Konsep Diri Frekuensi Prosentase 

21 78 8 5,6% 

22 79 12 8,3% 

23 80 11 7,6% 

24 81 7 4,9% 

25 82 6 4,2% 

26 83 6 4,2% 

27 84 10 6,9% 

28 85 14 9,7% 

29 86 6 4,2% 

30 87 3 2,1% 

 Total 144 100 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui skor tertinggi 87 sedangkan skor 

terendah 53. Setelah mengetahui skor jawaban angket lalu mencari Mean 

(Mx1) dan Devisiasi (SDx1) dari data yang sudah diperoleh kemudian Mean 

dan Standar Deviasi dihitung menggunakan bantuan aplikasi SPSS Versi 25. 

Selanjutnya hasil perhitungan dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Deskripsi Statistik  Variabel Konsep Diri  

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Konsep Diri 144 53 87 76,89 7,482 

 

Hasil perhitungan tabel diatas, dapat diketahui Mx1 = 76,89 dan 

SDx1 = 7,482. Untuk menentukan konsep diri siswa kelas X di SMAN 2 

Ponorogo itu baik, cukup baik dan tidak baik. Dibuat pengelompokan skor 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut96: 

                                                           
96 Anas Sujiono, Penghantar Statistik Pendidikan, 175. 
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a) Skor lebih dari Mx1 + 1.SDx1 adalah kategori konsep diri siswa kelas X 

di SMAN 2 Ponorogo baik. 

b) Skor antara dari Mx1 + 1.SDx1 sampai Mx1 – 1.SDx1 adalah kategori 

konsep diri siswa kelas X di SMAN 2 Ponorogo itu cukup baik. 

c) Skor kurang dari Mx1 – 1.SDx1 adalah konsep diri kategori siswa kelas X 

di SMAN 2 Ponorogo tidak baik. 

Adapun perhitunganya sebagai berikut: 

Mx1 + 1.SDx1 = 76,89 + 1. 7,482 

            =  76,89  + 7,482 

            =  84,372 (dibulatkan 84 ) 

Mx1 –  1.SDx1 = 76,89  –  1. 7,482 

            = 76,89  –  7,482 

            =  69,408 (dibulatkan 69) 

Skor lebih dari 84 dikategorikan konsep diri siswa kelas X di SMAN 

2 Ponorogo baik, sedangkan skor kurang dari 69 dikategorikan konsep diri 

siswa kelas X di SMAN 2 Ponorogo tidak baik, dan skor antara 84-69 

dikategorikan konsep diri siswa kelas X di SMAN 2 Ponorogo cukup baik. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep diri siswa kelas X di SMAN 2 

Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Prosentase dan Kategorisasi Variabel Konsep Diri 

No Skor Frekuensi Prosentase  Kategori  

1 Lebih dari 84  39 27,08% Baik 

2 Antara 69-84 82 56,94% Cukup baik 

3 Kurang dari 69 23 15,97% Kurang baik 
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 Jumlah 144 100%  

 

Dari kategori tingkatan tabel tersebut dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan konsep diri siswa kelas X di SMAN 2 Ponorogo dalam kategori 

baik dengan frekuensi sebanyak 39 siswa dengan prosentase 27,08%, dalam 

kategori cukup baik dengan frekuensi sebanyak 82 siswa dengan prosentase 

56,94%, dalam kategori kurang baik dengan frekuensi sebanyak 23 siswa 

dengan prosentase 15,98%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

konsep diri siswa  kelas X di SMAN 2 Ponorogo dominan dalam kategori 

cukup baik. 

3. Deskripsi Data Minat Belajar Pada Mata Pelajaran PAI Kelas X MIPA 

di SMAN 2 Ponorogo Tahun Ajaran 2019-2020 

Untuk mendapatkan data mengenai minat belajar pada mata 

pelajaran PAI, peneliti menggunakan metode angket sesuai kisi-kisi 

instrumen yang telah ditetapkan. Dalam penelitian yang dijadikan objek 

penelitian adalah siswa kelas X MIPA di SMAN 2 ponorogo yang berjumlah 

144 siswa.  

Dalam analisis ini, peneliti menggunakan teknik perhitungan Mean 

dan Standar Deviasi untuk menentukan kategori tinggi, sedang dan rendah. 

Adapun untuk mengetahui hasil skor jawaban angket minat belajar pada 

mata pelajaran PAI dapat dilihat tabel dibawah ini 
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Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Variabel Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI 

No 

Minat Belajar Pada 

Mata Pelajaran PAI Frekuensi Prosentase 

1 77 2 1,4 

2 78 2 1,4 

3 79 2 1,4 

4 80 1 0,7 

5 81 5 3,5 

6 82 4 2,8 

7 83 7 4,9 

8 84 6 4,2 

9 85 2 1,4 

10 86 4 2,8 

11 87 13 9,0 

12 88 9 6,3 

13 89 4 2,8 

14 90 7 4,9 

15 91 8 5,6 

16 92 8 5,6 

17 93 5 3,5 

18 94 1 0,7 

19 95 6 4,2 

20 96 4 2,8 

21 97 5 3,5 

22 98 3 2,1 

23 99 3 2,1 

24 100 5 3,5 

25 101 4 2,8 

26 102 3 2,1 

27 103 2 1,4 

28 104 6 4,2 

29 105 2 1,4 

30 106 4 2,8 

31 107 1 0,7 

32 108 4 2,8 

33 110 1 0,7 

34 112 1 0,7 

 Total 144 100,0 
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Dari tabel di atas dapat diketahui skor tertinggi 112 sedangkan skor 

terendah 77. Setelah mengetahui skor jawaban angket lalu mencari Mean 

(Mx1) dan Devisiasi (SDx1) dari data yang sudah diperoleh kemudian Mean 

dan Standar Deviasi dihitung menggunakan bantuan aplikasi SPSS Versi 25. 

Selanjutnya hasil perhitungan dapat dilihat tabel berikut: 

 

Tabel 4.8 

Deskripsi Statistik Variabel Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Minat Belajar 144 77 112 92,20 8,240 

 

Hasil perhitungan tabel diatas, dapat diketahui Mx1 = 92,20 dan 

SDx1 = 8,240. Untuk menentukan minat belajar siswa pada mata pelajaran 

PAI di kelas X MIPA SMAN 2 Ponorogo itu tingi, sedang, dan rendah. 

Dibuat pengelompokan skor dengan menggunakan rumus sebagai berikut97: 

d) Skor lebih dari Mx1 + 1.SDx1 adalah kategori minat belajar siswa pada 

mata pelajaran PAI siswa di kelas X MIPA SMAN 2 Ponorogo tinggi. 

e) Skor antara dari Mx1 + 1.SDx1 sampai Mx1 – 1.SDx1adalah kategori minat 

belajar siswa pada mata pelajaran PAI siswa di kelas X MIPA SMAN 2 

Ponorogo itu sedang. 

f) Skor kurang dari Mx1 – 1.SDx1 adalah kategori minat belajar siswa pada 

mata pelajaran PAI di kelas X MIPA SMAN 2 Ponorogo rendah. 

Adapun perhitunganya sebagai berikut: 

                                                           
97 Anas Sujiono, Penghantar Statistik Pendidikan, 175. 
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Mx1 + 1.SDx1 = 92,20+ 1. 8,240 

            = 92,20 + 8,240 

            = 100,44 (dibulatkan 100 ) 

Mx1 + 1.SDx1 = 92,20 – 1. 8,240 

            = 92,20 – 8,240 

            =  83,96 (dibulatkan 84 ) 

Skor lebih dari 100 dikategorikan minat belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI siswa di kelas X MIPA SMAN 2 Ponorogo tinggi, sedangkan 

skor kurang dari 69 dikategorikan minat belajar siswa pada mata pelajaran 

PAI siswa di kelas X MIPA SMAN 2 Ponorogo rendah, dan skor antara 84-

69 dikategorikan minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI siswa kelas 

X di SMAN 2 Ponorogo sedang. Untuk mengetahui lebih jelas tentang minat 

belajar siswa pada mata pelajaran PAI siswa di kelas X MIPA SMAN 2 

Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Prosentase dan Kategorisasi Variabel Minat Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran PAI 

No Skor Frekuensi Prosentase  Kategori  

1 Lebih dari 100  28 19,44% Tinggi 

2 Antara 84-100 93 64,58% Sedang 

3 Kurang dari 84 23 15,97% Rendah 

 Jumlah 144 100%  

 

Dari kategori tingkatan tabel tersebut dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI siswa di kelas X 

MIPA SMAN 2 Ponorogo dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 
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28 siswa dengan prosentase 19,44%, dalam kategori sedang dengan 

frekuensi sebanyak 93 siswa dengan prosentase 64,58%, dalam kategori 

rendah dengan frekuensi sebanyak 23 siswa dengan prosentase 15,97%. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa minat belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI di kelas X MIPA SMAN 2 Ponorogo dominan dalam kategori 

sedang. 

C. Analisis Data (Pengajuan Hipotesis) 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Linieritas 

Tujuan uji linieritas adalah mencari antara dua variabel 

memiliki hubungan yang linier atau tidak. Jika tidak linier maka regresi 

tidak dapat dilanjutkan. Uji linieritas dalam penelitian ini menggunakan 

bantuan aplikasi SPSS Versi 25, dan dua variabel dikatakan memiliki 

hubungan linier apabila P-value ditunjukkan oleh nilai Sig. Pada 

Deviation from Linearity lebih besar dari alpha 0,05. Berikut tabel hasil 

uji linieritas. 

Tabel  4.10 

Hasil Uji Linieritas Lingkungan Sekolah dengan Minat Belajar PAI 

ANOVA Table 

  

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Minat 

Belajar * 

Lingkung

an 

Sekolah 

Between 

Groups 

(Combined

) 

6576,704 31 212,152 7,585 0,000 

Linearity 5685,257 1 5685,257 203,275 0,000 

Deviation 

from 

Linearity 

891,447 30 29,715 1,062 0,396 

Within Groups 3132,456 112 27,968     

Total 9709,160 143       
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Hipotesis : 

H0 : garis regresi linier 

H1 : garis regresi non linier 

Statistik Uji (SPSS): 

P-value : 0,396 

𝛼            : tingkat signifikansi 0,05 

Berdasarkan uji linieritas hasil uji linieritas di atas diketahui nilai 

signifikansi > α (0,396 > 0,05). Maka gagal tolak H0, artinya garis regresi 

lingkungan sekolah terhadap minat belajar PAI linier.  

Tabel 4.11 

Hasil Uji Linieritas Konsep Diri dengan Minat Belajar PAI 

ANOVA Table 

  

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Minat 

Belajar * 

Konsep 

Diri 

Between 

Groups1 

(Combined) 3620,100 29 124,831 2,337 0,001 

Linearity 1851,159 1 1851,159 34,658 0,000 

Deviation 

from 

Linearity 

1768,941 28 63,176 1,183 0,264 

Within Groups 6089,059 114 53,413     

Total 9709,160 143       

 

Hipotesis : 

H0 : garis regresi linier 

H1 : garis regresi non linier 

Statistik uji : 

𝛼           : 0,05 
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P-value  : 0,264 

Berdasarkan uji linieritas hasil uji linieritas di atas diketahui nilai 

signifikansi >α (0,264 > 0,05). Maka gagal tolak H0, artinya garis regresi 

konsep diri terhadap minat belajar PAI linier. 

b. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas dalam penelitian adalah untuk 

mengetahui apakah data dari masing-masing variabel yang diteliti 

normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov 

yang dihitung menggunakan bantuan aplikasi SPSS Versi 25 pada taraf 

signifikansi 5%. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas 

yaitu jika > 0,05 maka data normal dan sebaliknya jika < 0,05 maka data 

tidak normal. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 144 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 0,0000000 

Std. Deviation 5,21362007 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute 0,047 

Positive 0,039 

Negative -0,047 

Test Statistic 0,047 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

 

Hipotesis : 

H0 : Residual berdistribusi normal 
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H1 : Residual tidak berdistribusi normal 

Statistik uji:  

P-value = 0,200 

𝛼           = 0,05 

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas diketahui nilai signifikan 

0,200. Karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05. maka gagal tolak H0, 

sehingga residual berdistribusi normal. 

c. Uji Heterokdasitas 

Tujuan uji heterokdasitas menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Uji heterokdasitas ini menggunakan uji glesjer yang dilakukan 

dengan bantuan aplikasi SPSS Versi 25 diperoleh hasil sebagai berikut:  

 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Heterokdasitas 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 0,567 2 0,283 0,029 .972b 

Residual 1394,243 141 9,888     

Total 1394,809 143       

 

Hipotesis : 

H0 : Tidak terjadi heteroskedastisitas 

H1 : Terjadi heteroskedastisitas 

Statistik uji: 



102 
 

 

𝛼           : 0,05 

P-value : 0,972 

Berdasarkan hasil uji heterokdasitas di atas diketahui nilai 

signifikansi > α (0,972 > 0,05). maka gagal tolak H0, sehingga terjadi tidak 

heteroskedastisitas. 

d. Uji multikolonieritas 

Tujuan uji multikolenieritas digunakan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. 

Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya 

multikolinieritas. 

Berdasarkan uji multikolinieritas yang dilakukan dengan bantuan 

aplikasi SPSS Versi 25 diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Multikolinieritas Data 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients T Sig. Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 
  

Tolerance VIF 

38,566 9,574   4,028 0,000     

0,725 0,066 0,678 10,912 0,000 0,815 1,228 

-0,151 0,069 -0,136 -2,182 0,031 0,815 1,228 

 

Berdasarkan hasil output di atas dapat diketahui bahwa nilai 

tolerance semua variabel independen lebih besar 0,10 dan nilai VIF 
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semua variabel independen lebih kecil dari 10,0. Dengan demikian dapat 

disimpulkan variabel independen bebas dari multikolinieritas. 

 

e. Uji Autokorelasi 

Tujuan uji autokorelasi untuk menguji apakah dalam model 

regresi linier dan korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk 

mendektesi ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji 

Durbin Watson (DW test).  

Tabel 4.15 

Hasil Uji Autokorelasi Data 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .774a 0,600 0,594 5,250 1,765 

 

Hipotesis : 

H0 : Tidak terjadi autokorelasi 

H1 : Terjadi autokorelasi 

Statistik uji:  

d    = 1,980 

dU = 1,755 (α =0,05 ; k = 2; n = 144) 

Berdasarkan output uji autokorelasi di atas nilai Durbin Watson 

sebesar 1,765 sedangkan dU = 1,755. Uji autokorelasi di atas 
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menunjukkan bahwa nilai du < d < 4 – dU (1,755< 1,765 < 2,245), artinya 

maka gagal tolak H0, sehingga tidak terjadi autokorelasi. 

 

2. Uji Hipotesis 

a. Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap Minat Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran PAI di kelas X MIPA SMAN 2 Ponorogo 

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh lingkungan sekolah terhadap minat belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas X MIPA SMAN 2 Ponorogo 

dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana.  Dalam 

pengolahan data, peneliti menggunakan bantuan aplikasi SPSS Versi 25.  

Berikut hasil output pengujian data menggunakan SPPS Versi 

25: 

Tabel 4.16 

Coefficient Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap Minat Belajar 

Siswa pada Mata Pelajaran PAI 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 19,582 5,146   3,805 0,000 

Lingkungan 

Sekolah 

0,807 0,057 0,765 14,164 0,000 
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Dari tabel coefficient diatas, maka dapat diketahui bahwa nilai 

konstanta (b0) pada tabel B sebesar 19,582. Sedangkan nilai lingkungan 

sekolah (b1) sebesar 0,807. Sehingga diperoleh persamaan regresinya 

sebagai berikut: 

Y = b0 + b1X1 

Y = 19,582 + 0,807X1 

Berdasarkan persamaan regresi linier sederhana di atas, maka 

dapat diketahui bahwa: 

1)  Konstanta sebesar 19,582 artinya jika X1 (lingkungan sekolah) nilai 

0 maka Y (minat belajar pada mata pelajaran PAI), nilainya 19,582. 

2) Koefisien regresi variabel X1 (lingkungan sekolah) nilainya 0,807 

artinya jika X1 (lingkungan sekolah) mengalami kenaikan satu satuan, 

maka minat belajar pada mata pelajaran PAI akan mengalami 

peningkatan 0,807. 

Setelah itu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang 

signifikan variabel lingkungan sekolah terhadap minat belajar pada mata 

pelajaran PAI, sebagai berikut: 

1) Hipotesis 

H0 : lingkungan sekolah tidak berpengaruh terhadap minat belajar 

siswa pada mata Pendidikan Agama Islam di kelas X MIPA SMAN 

2 Ponorogo 
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H1 : lingkungan sekolah berpengaruh terhadap minat belajar siswa 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas X MIPA 

SMAN 2 Ponorogo 

2) Kriteria pengujian: 

Jika sig < 𝛼, maka tolak H0 

3) Statistik uji: 

𝛼           : 0,05 

P-value : 0,000 

Berdasarkan tabel coefficient di atas diketahui nilai  P-value  : 

0,000 dan 𝛼 : 0,05 (sig < 𝛼), maka tolak H0, Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa lingkungan sekolah berpengaruh terhadap minat belajar siswa 

pada mata pelajaran pendidikan agama islam di kelas X MIPA SMAN 2 

Ponorogo. 

Tabel 4.17 

Analisis Koefisien Determinasi (Lingkungan Sekolah Terhadap Minat Belajar 

Siswa pada Mata Pelajaran PAI) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .765a 0,586 0,583 5,323 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa nilai koefisien 

determinasi atau R square sebesar 0,586. Nilai tersebut diketahui bahwa 

sumbangan variabel independen lingkungan sekolah adalah sebesar 

58,6%, sementara itu sisanya 41,4% dipengaruhi variabel independen 

lain yang tidak masuk dalam model atau tidak sedang diteliti. 
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b. Pengaruh Konsep diri terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran PAI di kelas X MIPA SMAN 2 Ponorogo 

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh konsep diri terhadap minat belajar siswa pada Pendidikan 

Agama Islam di kelas X MIPA SMAN 2 Ponorogo dengan menggunakan 

analisis regresi linier sederhana. Dalam pengolahan data, peneliti 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS Versi 25. 

        Berikut hasil output pengujian data menggunakan SPPS Versi 25: 

Tabel 4.18 

Coefficient Pengaruh Konsep Diri terhadap Minat Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran PAI 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 129,173 6,422   20,113 0,000 

Konsep Diri -0,481 0,083 -0,437 -5,784 0,000 

 

Dari tabel coefficient diatas, maka dapat diketahui bahwa nilai 

konstanta (b0) pada tabel B sebesar 129,173. Sedangkan nilai konsep diri 

(b1) sebesar -0,481. Sehingga diperoleh persamaan regresinya sebagai 

berikut: 

Y = b0 + b2X2 

Y =129,173 + (-0,481)X2 
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Berdasarkan persamaan regresi linier sederhana di atas, maka 

dapat diketahui bahwa  

1) Konstanta sebesar 129,173  artinya jika X2 (Konsep Diri) nilai 0 maka 

Y (minat belajar pada mata pelajaran PAI)  nilainya 129,173. 

2) Koefisien regresi variabel X2 (Konsep Diri)  nilainya -0,481 artinya 

jika Konsep Diri mengalami kenaikan satu satuan, maka minat belajar 

pada mata pelajaran PAI akan mengalami penurunan 0,481 satuan. 

Setelah itu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang 

signifikan variabel konsep diri terhadap minat belajar pada mata 

pelajaran PAI, sebagai berikut: 

1) Hipotesis: 

H0 : Konsep diri tidak berpengaruh terhadap minat belajar siswa pada 

mata pelajaran pendidikan agama islam di kelas X MIPA SMAN 2 

Ponorogo 

H1 : Konsep diri berpengaruh terhadap minat belajar siswa pada mata 

pelajaran pendidikan agama islam di kelas X MIPA SMAN 2 

Ponorogo 

2) Kriteria pengujian: 

Jika sig < 𝛼, maka tolak H0  

3) Statistik uji: 

𝛼           : 0,05 

P-value : 0,000 
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Berdasarkan tabel coefficient di atas diketahui nilai  P-value  : 

0,000 dan 𝛼 : 0,05 (sig < 𝛼), ma/ka tolak H0, sehingga Konsep diri 

berpengaruh terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran 

pendidikan agama islam di kelas X MIPA SMAN 2 Ponorogo 

Tabel 4.19 

Analisis  Koefisien Determinasi (Pengaruh Konsep Diri terhadap Minat Belajar 

Siswa pada Mata Pelajaran PAI)  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .437a 0,191 0,185 7,439 

 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa nilai koefisien 

determinasi atau R square sebesar 0,191 . Nilai tersebut diketahui 

bahwa sumbangan variabel independen konsep diri adalah sebesar 

19,1%, sementara itu sisanya 80,9% dipengaruhi variabel independen 

lain yang tidak masuk dalam model atau tidak sedang diteliti. 

c. Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Konsep Diri terhadap Minat 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI Kelas X di SMAN 2 

Ponorogo 

Tujuan pengujian hipotesis ini adalah untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh  lingkungan sekolah dan konsep diri terhadap minat 

belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama islam di kelas X 

MIPA SMAN SMAN 2 Ponorogo dengan menggunakan analisis regresi 

linier berganda.  
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1) Ho : variabel lingkungan sekolah (X1) dan konsep diri (X2) secara 

bersama-sama tidak berpengaruh terhadap minat belajar siswa pada 

mata pelajaran PAI (Y) di kelas X MIPA SMAN 2 Ponorogo.  

Ha : variabel lingkungan sekolah (X1) dan konsep diri (X2) secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap minat belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI (Y) di kelas X MIPA SMAN 2 Ponorogo. 

2) Ftabel (df pembilang/k : df penyebut/ n-k-1 = 144-2-1= 141) 

Ftabel (141;2) = 3,06 

3) Kriteria pengujian hipotesis, yaitu: 

Jika Fhitung  > 3,06, maka H0 ditolak 

4) Hasill Uji F 

Tabel 4.20 

Hasil Uji F Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Konsep Diri terhadap Minat 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 5822,157 2 2911,079 105,599 .000b 

Residual 3887,002 141 27,567     

Total 9709,160 143       

 

 Bedasarkan uji F di atas diketahui bahwa besarnya Fhitung: 

105,559 dan Ftabel: 3,06 berarti Fhitung > Ftabel. Pada tingkat kesalahan 

5% besarnya signifikansi 0,000 < 0,05 (𝛼 = 5%) maka H0 ditolak. 

Sehingga kesimpulanya variabel lingkungan sekolah (X1) dan konsep 

diri (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat belajar 
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siswa pada mata pelajaran PAI (Y)  di kelas X MIPA SMAN 2 

Ponorogo. 

Dari data koesioner atau angket yang telah ditabulasikan dan 

dilakukan analisis menggunakan regresi linier berganda dengan 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 25 sebagai berikut: 

Tabel 4.21  

Persamaan Regresi Berganda Pengaruh Lingkungan Sekolah dan 

Konsep Diri terhadap Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 36,098 8,983  4,019 0,000 

Lingkungan 

Sekolah 

0,748 0,062 0,709 12,002 0,000 

Konsep Diri -0,145 0,065 -0,132 -2,228 0,027 

 

Berikut penjelasan hasil tabel diatas: 

Y= b0 + b1X1 + b2X2 

Y = 36,098 + 0,748X1 + (-0,145X2) 

Berdasarkan persamaan regresi linier sederhana di atas, 

maka dapat diketahui bahwa: 

1) Konstanta sebesar 36,098  artinya jika X1 (lingkungan sekolah) dan 

X2 (Konsep Diri) nilai 0 maka Y (minat belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI)  nilainya 36,098. 
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2) Koefisien regresi variabel X1 (lingkungan sekolah) nilainya 0,748 

artinya jika lingkungan sekolah mengalami kenaikan satu satuan, 

maka minat belajar pada mata pelajaran PAI akan mengalami 

kenaikan 0,748. Koefisien regresi variabel X2 (Konsep Diri)  

nilainya -0,145 artinya jika Konsep Diri mengalami kenaikan satu 

satuan, maka minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI akan 

mengalami mengalami penurunan 0,145 satuan.  

 

 

Tabel 4.22 

 Analisis  Koefisien Determinasi (Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Konsep 

Diri terhadap Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .774a 0,600 0,594 5,250 

 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa nilai koefisien 

determinasi atau R square sebesar 0,600. Nilai tersebut diketahui 

bahwa sumbangan variabel independen (lingkungan sekolah dan 

konsep diri) adalah sebesar 60%, sementara itu sisanya 40% 

dipengaruhi variabel independen lain Yang tidak masuk dalam 

model atau tidak sedang diteliti. 

D. Interprestasi dan Pembahasan 

Dari analisi data dengan regresi linier sederhana berkaitan dengan 

lingkungan sekolah terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di kelas X MIPA SMAN 2 Ponorogo tahun ajaran 
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2019/2020  diperoleh nilai  P-value  : 0,000 dan 𝛼 : 0,05 (sig < 𝛼), sehingga H0 

ditolak, artinya lingkungan sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap 

minat belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama islam di kelas X 

MIPA SMAN SMAN 2 Ponorogo Tahun ajaran 2019/2020. Besarnya R square 

adalah 58,6% hal ini berarti variabel independen lingkungan sekolah (X1) 

memiliki kontribusi sebesar 58,6% terhadap variabel dependen minat belajar 

siswa pada mata pelajaran PAI (Y). Sementara itu sisanya 41,4% dipengaruhi 

variabel indpenden lain Yang tidak masuk dalam model atau tidak sedang 

diteliti.  

Berdasarkan hasil analisis data diatas menunjukan lingkungan sekolah 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran 

PAI. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan“lingkungan sekolah 

merupakan kondisi disekolah, yang mempengaruhi tingkah laku warga sekolah, 

terutama guru dan siswa sebagai ujung tombak proses pembelajaran di sekolah. 

Selain itu, lingkungan sekolah akan mempengaruhi tumbuh kembangnya 

kualitas guru dan siswa di sekolah.98 Lingkungan sekolah turut mempengaruhi 

tingkat keberhasilan belajar. Seperti kualitas guru, metode mengajar, kesesuaian 

kurikulum dengan kemampuan anak, keadaan ruang, keadaan fasilitas di 

sekolah, jumlah murid dikelas dan pelaksanaan tata tertib dapat mempengaruhi 

minat dan hasil belajar peserta didik99”. 

                                                           
98  Euis Karyawati dan  Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas, 268 
99 Ibid, 270. 
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Dari perhitungan analisis regresi linier sederhana berkaitan dengan 

konsep diri terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Kelas X MIPA SMAN 2 Ponorogo Tahun ajaran 2019/2020  diperoleh 

nilai  P-value  : 0,000 dan 𝛼 : 0,05 (sig < 𝛼), sehingga H0 ditolak, artinya 

lingkungan sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap minat belajar siswa 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas X MIPA SMAN 2 

Ponorogo Tahun ajaran 2019/2020. Besarnya R square adalah 19,1%,  hal ini 

berarti variabel independen konsep diri (X1) memiliki kontribusi sebesar 19,1%, 

terhadap variabel dependen minat belajar pada mata pelajaran PAI (Y). 

Sementara itu sisanya 80,9% dipengaruhi variabel independen Yang tidak masuk 

dalam model atau tidak sedang diteliti. 

Berdasarkan hasil analisis data diatas menunjukan konsep diri 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran 

PAI. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan “konsep diri merupakan salah 

satu aspek penting perkembanganan psikososial peserta didik. Konsep diri 

mempengaruhi perilaku peserta didik dan mempunyai hubungan dalam 

menentukan proses pendidikan dan prestasi belajar mereka. Peserta didik yang 

mengalami permasalahan pada umumnya memiliki konsep diri yang rendah, 

oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, sekolah, guru 

perlu mengupayakan agar terjadi peningkatan konsep diri bagi peserta didik 

dengan cara salah satunya membantu siswa menilai diri mereka secara realitis 

seperti dengan membandingkan prestasi siswa pada masa lampau dengan masa 
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sekarang. Sehingga dengan hal ini dapat membangkitkan motivasi, minat, dan 

sikap siswa terhadap seluruh tugas di sekolah.100” 

Dari analisis data dengan regresi linier berganda berkaitan dengan 

pengaruh lingkungan sekolah dan konsep diri terhadap minat belajar terhadap 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas X MIPA SMAN 2 

Ponorogo Tahun ajaran 2019/2020  diperoleh Fhitung: 105,559 dan Ftabel: 3,06 

berarti Fhitung > Ftabel sehingga Ho ditolak, artinya variabel lingkungan sekolah 

(X1) dan konsep diri (X2) secara bersama-sama berpengaruh  secara signifikan 

terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI (Y) di kelas X MIPA 

SMAN 2 Ponorogo Tahun ajaran 2019/2020. Besarnya R square adalah 60%, 

hal ini berarti variabel independen  lingkungan sekolah (X2) dan konsep diri (X1) 

memiliki kontribusi sebesar 60%, terhadap variabel dependen minat belajar 

siswa pada mata pelajaran PAI (Y). Sementara itu sisanya 40% dipengaruhi 

variabel independen lain Yang tidak masuk dalam model atau tidak sedang 

diteliti. 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas menunjukkan lingkungan sekolah 

dan konsep diri berpengaruh secara signifikan terhadap minat belajar siswa pada 

mata pelajaran PAI. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan “Menurut 

Hansen minat berkaitan erat dengan kepribadian, motivasi, ekspresi, dan konsep 

diri, faktor keturunan dan pengaruh eksternal atau lingkungan.101” 

                                                           
100 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, 182-183. 
101 Ahmad Susanto, Teori Belajar Pembelajaran di Sekolah Dasar, 57-58.  
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Untuk memperkuat teori di atas “Lingkungan sekolah yang kondusif 

sangat mendukung kenyamanan dan kelangsungan dalam proses pembelajaran 

yang dialami peserta dididk dikelas. Peserta didik yang nyaman memiliki 

motivasi yang tinggi untuk belajar serta memiliki pola pikir yang positif dan 

minat tentang pentingnya belajar bagi dirinya dan masa depannya, kemudian 

peserta didik tersebut akan tumbuh kesadaran untuk belajar dengan baik, 

sehingga menghasilkan prestasi belajar yang baik.102” 

Selain itu sejalan dengan penelitan yang dilakukan Rahmawati tetang 

hubungan konsep diri dengan minat belajar pada mata pelajaran PAI, dengan 

menyatakan “Konsep diri memiliki hubungan dengan minat belajar. Siswa yang 

memiliki konsep diri yang positif, akan menunjukan minat belajar yang baik di 

sekolah begitupun sebaliknya.103” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
102 Euis Karyawati dan  Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas, 267. 
103 Rahmawati “Hubungan Konsep Diri dengan Minat Belajar PAI Siswa Kelas XI SMK 

Batur Jaya Klaten Tahun Pelajaran 2017/ 2018,” (Skripsi, IAIN, Surakarta, 2018) 62. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai variabel 

lingkungan sekolah dan konsep diri terhadap minat belajar pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas X MIPA SMAN 2 Ponorogo 

dapat diambil kesimpulan: 

1. Hasil uji regresi linier sederhana dengan nilai  P-value  : 0,000 dan 𝛼 : 

0,05 (sig < 𝛼), maka tolak H0, sehingga lingkungan sekolah berpengaruh 

secara signifikan terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI. 

Adapun besar pengaruhnya 58,6% dan 41,4% lainya dipengaruhi 

variabel independen lain yang tidak masuk dalam model, atau tidak 

sedang diteliti. 

2. Hasil uji regresi linier sederhana dengan nilai  P-value  : 0,000 dan 𝛼 : 

0,05 (sig < 𝛼), maka tolak H0, sehingga konsep diri berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI . 

Adapun besar pengaruhnya 19,1%, dan 80,9%lainya dipengaruhi 

variabel independen lain yang tidak masuk dalam model, atau tidak 

sedang diteliti. 

3. Hasil uji regresi linier berganda nilai Fhitung sebesar 105,559 dan Ftabel 

sebesar 3,06 (Fhitung > Ftabel) maka tolak H0, sehingga lingkungan sekolah 

dan konsep diri berpengaruh secara signifikan terhadap minat belajar 

siswa pada mata pelajaran PAI. Adapun besar pengaruhnya 60%, dan 
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40% lainya dipengaruhi variabel independen lain yang tidak masuk 

dalam model, atau tidak sedang diteliti. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh mengenai pengaruh, saran yang 

dapat disamapaikan peneliti guna  meningkatkan minat belajar bagi siswa 

di SMAN 2 Ponorogo yaitu: 

1) Bagi sekolah agar tetap berusaha untuk menyediakan lingkungan sekolah 

yang kondusif dengan keimanan, ketaqwaan, kejujuran, keteladanan, 

suasana demokratis, kepedulian, keterbukaan, kebersamaan, keamanan, 

ketertiban, kebersihan, kesehatan, keindahan, dan sopan santun. 

Sehingga siswa akan nyaman dalam proses belajar mengajar, dengan 

demikian akan meningkatkan hasil belajar siswa dalam mencapai target 

yang dicapai.  

2) Bagi guru diharapkan lebih memotivasi siswa yang kurang dalam minat 

belajar, dengan memberikan pujian atas prestasi yang didapatkan, 

menciptakan iklim pembelajaran yang aktif, inovatif dan menyenangkan. 

3) Bagi siswa agar lebih meningkatkan minat belajar pada mata pelajaran 

PAI, sehingga dapat meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan 

dan pengamalan tentang agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan mengetahui manfaat mempelajari mata pelajaran PAI, maka dari 

itu siswa hendaknya tidak bermalas-malasan dan belajar sungguh-

sungguh sehingga hasil belajarnya menjadi baik. 
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4) Bagi Peneliti selanjutnya, yang ingin melalukan penelitian yang sama 

yakni berkaitan minat belajar siswa diharapkan untuk memperhatikan 

variabel lain yang dapat mempengaruhi minat belajar siswa selain 

lingkungan sekolah dan konsep diri misalnya teman sebaya, kepribadian, 

kesehatan, motivasi, kompetensi guru dan lain sebagainya. Sehingga 

diperolehnya hasil yang kompleks serta penelitian ini dapat dijadikan 

bahan pertimbangan atau titik tolak penelitian selanjutnya. 
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