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Hasil belajar siswa kelas X IPS mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Sungai 

penuh masih tergolong rendah. Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor 

diantaranya minat belajar dan lingkungan belajar siswa. Dengan  minat belajar yang 

tinggi dan lingkungan belajar yang kondusif, akan berdampak pada hasil belajar 

siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh minat belajar terhadap 

hasil belajar siswa mata pelajaran sejarah kelas X IPS SMA Negeri 1 Sungai Penuh. 

(2) pengaruh lingkungan belajar terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran sejarah 

kelas X IPS SMA Negeri 1 Sungai Penuh. (3) pengaruh bersama minat belajar dan 

lingkungan belajar terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran sejarah kelas X IPS 

SMA N 1 Sungai penuh. 

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Sungai Penuh 

tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 148 siswa. pengambilan sampel 

menggunakan teknik sampel jenuh. Data tentang minat belajar dan lingkungan belajar 

dikumpulkan melalui kuesioner, sedangkan data hasil belajar siswa diperoleh melalui 

dokumentasi yaitu nilai ujian semester ganjil tahun ajaran 2017/2018. Teknik analisis 

data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan analisis regresi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh minat belajar 

terhadap hasil belajar siswa kelas X IPS di SMA Negeri 1 Sungai Penuh dengan nilai 

koefisien regresi variabel minat belajar terhadap variabel hasil belajar adalah sebesar 

0,714 dengan nilai signifikan 0,000 (2) Terdapat pengaruh lingkungan belajar 

terhadap hasil belajar siswa kelas X IPS di SMA Negeri 1 Sungai Penuh dengan nilai 

koefisien regresi variabel lingkungan belajar terhadap variabel hasil belajar adalah 

sebesar 0,489 dengan nilai signifikan 0,000. (3) Terdapat pengaruh bersama minat 

belajar dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar siswa kelas X IPS di SMA 

Negeri 1 Sungai Penuh dengan koefesien persamaan bidang regresi variabel minat 

belajar (X1) 0,671 dan variabel lingkungan belajar (X2) 0,420. 

 

 



PENDAHULUAN 

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kelas X IPS SMA Negeri 1 Sungai 

Penuh masih tergolong rendah. Hal ini diketahui dari banyak siswa yang nilainya 

masih berada dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hasil  belajar  sejarah 

kelas X IPS SMA Negeri 1 Sungai Penuh pada ujian mata pelajaran sejarah 

peminatan semester ganjil 2017/2018 masih bawah 70. Data yang diperoleh lebih dari 

50% atau setengah dari jumlah siswa belum mencapai nilai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM), sedangkan KKM di sekolah adalah 70. 

Kurikulum 2013 yang menetapkan siswa yang mengambil jurusan IPS mendapat 

tambahan mata pelajaran sejarah yaitu mata pelajaran sejarah peminatan. Menurut 

salah satu guru sejarah di SMA Negeri 1 Sungai Penuh yaitu ibu Maya Wellia Fitri, 

hal ini membuat siswa cenderung berminat hanya pada salah satu mata pelajaran 

sejarah. Sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa yang mendapatkan hasil 

maksimal pada salah satu mata pelajaran sejarah saja. 

Selain itu, berdasarkan hasil obesrvasi yang penulis lakukan siswa cenderung 

lebih berminat belajar sejarah jika diajarkan oleh guru yang dapat menyampaikan 

materi pelajaran secara menarik dan bervariasi baik itu dengan metode pembelajaran 

maupun media pembelajaran yang digunakan. Bukan hanya menggunakan metode 

ceramah yang membuat siswa jenuh. Hal ini lah yang menyebabkan perbedaan nilai 

mata pelajaran sejarah peminatan antar kelas, karena guru yang mengajar sejarah 

peminatan berbeda. 

Lokasi kelas X IPS yang berada di jauh dari pengawasan guru, membuat ketika 

ada guru yang tidak masuk siswa tersebut gaduh dapat mengganggu konsentrasi 

siswa yang sedang belajar. Selain itu, kelas yang ditempati sebagai tempat ruang 

belajar siswa kelas X IPS dapat dikatakan kurang memadai jika dibandingkan kelas 

yang lain, karena siswa kelas X IPS masih menempati ruang kelas yang lama. 



Minat belajar dan lingkungan belajar siswa yang berbeda akan berdampak pada 

hasil belajar siswa yang berbeda-beda pula. Dari latar belakang masalah di atas, 

timbul pertanyaan (1) Apakah terdapat pengaruh antara minat belajar terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kelas X IPS SMA Negeri 1 Sungai Penuh? 

(2) Apakah terdapat pengaruh antara lingkungan belajar terhadap hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran sejarah kelas X IPS SMA Negeri 1 Sungai Penuh?(3) Apakah 

terdapat pengaruh bersama antara minat belajar dan lingkungan belajar terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kelas X IPS SMA Negeri 1 Sungai Penuh?, 

maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Minat Belajar 

dan Lingkungan Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Sejarah 

Kelas X IPS SMA Negeri 1 Sungai Penuh. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Hasil Belajar  

Menurut Aman (2011:75) hasil belajar adalah terjadinya perubahan dan 

perbedaan dalam cara berpikir, merasakan, dan kemampuan untuk bertindak serta 

mendapat pengalaman dalam proses belajar mengajar. Sedangkan Hamalik (2010: 36) 

menyatakan hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan 

kelakuan. Artinya, seseorang dikatakan telah belajar jika ia dapat melakukan sesuatu 

yang tidak dapat dilakukan sebelumnya.  

Dalam Agus Suprijono (2012:5) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-

nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Merujuk 

pemikiran Gagne, hasil belajar berupa: (1) Informasi verbal yaitu kapabilitas 

mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis, (2) 

Keterampilan intelektual yaitu kempuan mempresentasikan konsep dan lambang, (3) 

Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalukan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya 



sendiri, (4) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani, 

dan (5) Sikap yaitu kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian 

terhadap objek tersebut. 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Syah (2013: 145) secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam yakni: (1) Faktor internal (faktor 

dari dalam siswa) yakni keadaan atau kondisi jasmani dan  rohani siswa. (2) Faktor 

eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan disekitar siswa. (3) Faktor 

pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya belajar siswa yang 

meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran materi-materi pelajaran.  

Indikator Hasil Belajar 

Indikator hasil belajar adalah sebagai berikut: (1) Comprehension (pemahaman) 

yaitu, menerjemakan, mengubah, menggeneralisasikan, menguraikan, menuliskan 

kembali, merangkum, membedakan, mempertahankan, menyimpulkan, 

mengemukakan pendapat, dan menjelaskan. (2) Receiving (penerimaan) yaitu 

mempercayai, memilih, mengikuti, bertanya, dan mengalokasikan. (3) Responing 

(menanggapi) yaitu, konfirmasi, menjawab, membaca, membantu, melaksanakan, 

melaporkan dan menampilkan. (4) Valuing (penamaan nilai) yaitu, menginisiasi, 

mengundang, melibatkan, mengusulkan, dan melakukan. (5) Practicing (pembiasaan) 

yaitu membiasakan prilaku yang sudah dibentuknya, mengontrol kebiasaan agar tetap 

konsisten. (6) Cara mengukur hasil belajar siswa dapat dilakukan dengan 

menggunakan skala Likert melalui angket. 

 

Minat Belajar 

Pengertian Minat Belajar 

Minat belajar adalah kecenderungan siswa terhadap aspek belajar. Minat tidak 

dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. Minat terhadap sesuatu dipelajari 



dan memengaruhi belajar selanjutnya serta memengaruhi penerimaan minat-minat 

baru. Jadi, minat terhadap sesuatu merupakan hasil belajar dan menyokong belajar 

selanjutnya. Walaupun minat terhadap sesuatu hal tidak merupakan hal yang hakiki 

untuk dapat mempelajari hal tersebut. Kebutuhan anak akan belajarnya bisa timbul 

dari minat yang disebabkan ia perhatian, senang, dan lain sebagainya (Kompri, 2016: 

268). 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar 

Pengajaran perlu memperhatikan minat, sebab dengan minat akan menjadi 

penyebab timbulnya perhatian. Sesuatu yang menarik minat siswa maka akan 

menarik perhatian siswa, dengan demikian mereka akan bersungguh-sungguh dalam 

belajar. Jadi salah satu pendorong dalam keberhasilan belajar adalah minat terutama 

minat yang tinggi. Minat itu tidak muncul dengan sendirinya akan tetapi banyak 

faktor yang dapat mempengaruhi munculnya minat.  

Siswa akan  terdorong untuk belajar manakala mereka memiliki minat untuk 

belajar. Beberapa cara dapat dilakukan membangkitkan minat belajar siswa, di 

antaranya: (1) Hubungkan bahan pelajaran yang akan diajarkan dengan kebutuhan 

siswa. Minat siswa akan tumbuh manakala ia dapat menangkap bahwa materi 

pelajaran itu berguna untuk kehidupan. Dengan demikian guru perlu menjelaskan 

keterkaitan materi pelajaran dengan kebutuhan siswa. (2) Sesuai materi pelajaran 

dengan tingkat pengalaman dan kemampuan siswa. Materi pelajaran yang terlalu sulit 

untuk dipelajari atau materi pelajaran yang jauh dari pengalaman siswa, akan tidak 

diminati oleh siswa. Materi pelajaran yang terlalu sulit tidak akan dapat diikuti 

dengan baik, yang dapat menimbulkan siswa akan gagal mencapai hasil yang optimal, 

dan kegagalan itu dapat membunuh minat siswa untuk belajar. Biasanya minat siswa 

akan tumbuh kalau ia mendapatkan kesuksesan dalam belajar. (3) Gunakan berbagai 

model dan strategi pembelajaran secara bervariasi, misalnya diskusi, kerja kelompok, 

eksperimen, demonstrasi, dan lain-lain (Kompri, 2016: 253-254). 

Minat timbul bila ada perhatian dengan kata lain minat merupakan sebab dan 

akibat dari perhatian seseorang yang mempunyai perhatian terhadap sesuatu yang 



dipelajari maka ia mempunyai sikap yang positif dan merasa senang terhadap hal 

tersebut, sebaliknya perasaan tidak senang akan menghambat. Khairani (2017: 201-

202) mengemukakan faktor-faktor yang dapat menumbuhkan minat dalam belajar: (1) 

Faktor kebutuhan dari dalam. Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan yang 

berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan (psikologis). (2) Faktor motif sosial. 

Timbulnya minat dalam diri seseorang dapat  didorong oleh motif sosial yaitu 

kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, penghargaan dari lingkungan ia berada. 

(3) Faktor emosional. Faktor emosional merupakan ukuran intensitas seseorang 

dalam menaruh perhatian terhadap suatu kegiatan atau objek tertentu. 

Menurut Arifin (2011: 241) faktor-faktor yang dapat memengaruhi munculnya 

minat, seperti motivasi belajar, materi pelajaran, keluarga, teman pergaulan, cita- cita 

dan lain-lain.  

Indikator Minat Belajar 

Merujuk pada pendapat Reber beberapa indikator minat belajar sebagai berikut: 

(1) Perhatian siswa dalam kegiatan belajar mengajar, perhatian sangatlah penting 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, dan akan berpengaruh terhadap 

minat siswa dalam belajar. Siswa yang mempunyai minat pada aktivitas belajar akan 

memberikan perhatian yang besar pada pelajaran. Siswa akan berusaha keras untuk 

memperoleh nilai yang bagus dengan cara belajar lebih rajin. Indikator yang 

berhubungan dengan aspek perhatian dalam belajar antara lain memperhatikan 

penjelasan guru yang sedang menerangkan pelajaran di depan kelas, konsentrasi 

dalam belajar. (2) Kebutuhan untuk belajar, kebutuhan hanya dapat dirasakan oleh 

diri siswa masing-masing.  Indikator yang berhubungan dengan aspek kebutuhan 

diantaranya kesadaran untuk membuat catatan pelajaran. (3) Keingintahuan, siswa 

yang memiliki keingintahuan yang besar untuk mempelajari suatu hal, maka akan 

mengerahkan tenaga untuk mempelajari, mencari pengetahuan yang lebih.  

Jadi berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan minat belajar adalah 

kecenderungan siswa terhadap aspek belajar yang meliputi perasaan senang, 



perhatian dalam belajar, bahan pelajaran dan sikap guru yang menarik, manfaat dan 

fungsi mata pelajaran. 

Lingkungan Belajar 

Pengertian Lingkungan Belajar 

Menurut Mariyana, dkk (2010: 16) lingkungan belajar merupakan sarana yang 

dengannya para pelajar dapat mencurahkan dirinya untuk beraktivitas, berkreasi, 

termasuk melakukan berbagai manipulasi banyak hal hingga mereka mendapatkan 

sejumlah prilaku baru dari kegiatan itu. Dengan bahasa lain, lingkungan belajar dapat 

diartikan sebagai “laboratorium” atau tempat bagi anak untuk bereksplorasi, 

bereksperimen dan mengekspresiakan diri untuk mendapatkan konsep dan informasi 

baru sebagai wujud dari hasil belajar. 

Jenis-Jenis Lingkungan Belajar 

Syah (2013: 154) juga berpendapat, lingkungan belajar dibedakan menjadi 

Lingkungan sosial dan lingkungan nonsosial. (1) Lingkungan Sosial, lingkungan 

sosial sekolah seperti para guru, para staf administrasi, dan teman-teman sekelas 

dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa. Selanjutnya yang termasuk 

lingkungan sosial siswa adalah masyarakat dan tetangga juga teman-teman 

sepermainan disekitar perkampungan siswa tersebut.  Lingkungan sosial yang lebih 

banyak mempengaruhi kegiatan belajar ialah orangtua dan keluarga siswa itu sendiri. 

Sifat-sifat orang tua, praktik pengelolaan keluarga, ketegangan keluarga, dan 

demografi keluarga (letak rumah), semuanya dapat memberi dampak baik maupun 

buruk terhadap kegiatan belajar dan hasil yang dicapai siswa. (2) Lingkungan 

Nonsosial, yang termasuk lingkungan  nonsosial adalah gedung sekolah dan letaknya, 

rumah tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca 

dan waktu belajar yang digunakan siswa. 

Jadi dapat simpulkan lingkungan belajar adalah segala hal yang berhubungan 

dengan tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran dan sangat berperan dalam 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan yang terdiri dari lingkungan sosial 

dan lingkungan non sosial. 



METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif, yaitu 

berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada 

satu variabel atau lebih (Sugiyono, 2017: 35-36).  

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Subjek penelitian 

khususnya kelas X IPS pada semester genap tahun ajaran 2017/2018. 

Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel independen dan 

variabel dependen. Dengan demikian, variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah 

minat belajar (X1) dan lingkungan belajar (X2) dan variabel terikat (Y) adalah hasil 

belajar. 

Populasi 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah siswa kelas X 

IPS SMA Negeri 1 Sungai Penuh yang berjumlah 5 kelas, atau sebanyak 148 siswa 

seperti yang terjadi pada tabel berikut : 

Tabel 3.1 

Populasi siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Sungai Penuh 
No. Kelas Jumlah Siswa 

1.  X IPS 1 29 

2.  X IPS 2 30 

3.  X IPS 3 30 

4.  X IPS 4 29 

5.  X IPS 5 30 

Jumlah 5 kelas 148 

Sumber : wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMA Negeri 1 Sungai Penuh 

 

 

 



Sampel 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Nonprobability yaitu total 

sampling. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 148 siswa, maka sampel dalam 

penelitian ini juga berjumlah 148 siswa.  

Instrumen Penelitian 

Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mengambil nilai hasil belajar mata pelajaran 

sejarah kelas X IPS SMA Negeri 1 Sungai Penuh dari guru mata pelajaran sejarah. 

Angket 

Dalam penelitian ini menggunkan angket tertutup dan berskala, jawaban telah 

disediakan sehingga responden tinggal memberi tanda contreng/ ceklis pada alternatif 

jawaban. 

Uji Coba Instrumen 

Uji Validitas Instrumen 

Dengan menggunkan rumus korelasi Product Moment. Dari angket yang telah 

diuji coba, diperoleh hasil uji validasi 30 pernyataan instrumen variabel minat belajar 

ternyata terdapat 3 pernyataan yang tidak valid. Pada variabel lingkungan belajar dari 

30 pernyataan terdapat 4 pernyataan yang tidak valid. Dengan demikian sisa 

pernyataan yang valid adalah 53 pernyataan.  

Uji Reliabilitas Instrumen 

Dari perhitungan data hasil angket yang telah disebarkan untuk diuji coba dan 

dilakukan uji reliabilitas dengan bantuan SPSS 17.0 for Windows, maka diperoleh 

hasil bahwa angket tersebut sudah reliabel untuk digunakan sebagai instrumen 

penelitian. Hasil perhitungan uji reliabel dapat dilihat pada lampiran. 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran angket kepada siswa kelas X 

IPS di SMA Negeri 1 Sungai Penuh sebagai responden.  

 

 



Teknik Analisis Data 

Skala Pengukuran 

Data yang terkumpul dan diperiksa kemudian dilakukan penskoran nilai yang 

diperoleh dari hasil pemberian nilai pada masing-masing pertanyaan. Penskoran 

alternatif  jawaban dilakukan dengan skala Linkert (Sukmadinata, 2013: 238) dengan 

jawaban sebagai berikut : (1) Untuk jawaban sangat setuju diberi skor 4, (2) 

Untuk jawaban setuju diberi skor 3, (3) Untuk jawaban kurang setuju diberi skor 2 (4) 

Untuk jawaban tidak setuju diberi skor 1. 

Analisis Statistik Deskriptif 

Sugiyono (2017: 147) menyatakan bahwa statistik deskriptif adalah statistik 

yang digunakan untuk menulis data dengan cara mendeskriptifkan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sehingga adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

Uji Persyaratan Analisis 

Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui penyebaran suatu variabel acak 

berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini semua perhitungan menggunakan 

bantuan SPSS 17 for Windows.  

Uji Homogenitas 

Menurut Sugiyono (2017: 199) menyatakan bahwa pengujian homogenitas 

varian yang bertujuan untuk melihat apakah variabel-variabel tersebut mempunyai 

varian yang homogen atau tidak.  

Uji Hipotesis 

Semua perhitungan hipotesis dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS 

17.0 for windows. 

 

 

 



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sungai Penuh pada 14 Mei 2018 

sampai dengan 30 Juni 2018. Diawali dengan penyebaran instrumen penelitian berupa 

kuesioner atau angket. Kuesioner yang berisi 53 pernyataan disebarkan di lima kelas 

yaitu kelas X IPS 1 sampai X IPS dengan jumlah siswa keseluruhan dari lima kelas 

tersebut sebanyak 148 siswa.  

Deskripsi Variabel Penelitian 

Minat Belajar (X1) 

Data minat belajar merupakan hasil perhitungan kuesioner dalam variabel minat 

belajar (X1) yang diperoleh rata-rata skor dari pernyataan tentang variabel minat 

belajar (X1) adalah 83,12 dengan skor minimun 70, skor maksimum 97 dan standar 

deviasi 8,043. Setelah dikonversikan ke dalam kategori nilai kecendrungan 

menunjukkan bahwa minat belajar siswa (responden) sedang. 

Lingkungan Belajar (X2) 

Diperoleh  bahwa rata-rata skor dari pernyataan tentang variabel lingkungan 

belajar (X2) adalah 80,72 dengan skor minimun 67, skor maksimum 97 dan standar 

deviasi 9,060. Hasil yang diperoleh setelah dikonversikan ke kategori nilai 

kecendrungan menunjukkan bahwa lingkungan belajar termasuk dalam kategori 

sedang. 

Hasil Belajar (Y) 

Data mengenai hasil belajar dalam penelitian ini diperoleh melalui 

dokumentasi yaitu diambil dari nilai ujian semester ganjil tahun ajaran 2017/2018 

siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Sungai Penuh yang didapatkan dari wakil kepala 

sekolah bidang kesiswaan. Berdasarkan data yang dikumpulkan dan diolah dengan 

bantuan SPSS 17.0 for Windows diperoleh skor tertinggi 80 dan skor terendah 60. 

Hasil analisis menunjukkan rata-rata skor dari hasil belajar siswa adalah 70,09 dan 

standar deviasi 6,007. Setelah dikonversikan ke dalam kategori nilai kecendrungan 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa termasuk dalam kategori sedang. 



Uji Pesyaratan Analisis 

Uji Normalitas 

Diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,991 lebih besar dari 0,05. Karena nilai 

signifikasi lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data yang 

didistribusikan bersifat normal. 

Uji Homogenitas 

Hasil uji homogenitas variabel minat belajar terhadap hasil belajar siswa diperoleh 

nilai signifikan 0,575 ≥ 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data yang 

didistribusikan bersifat homogen. Adapun hasil uji homogenitas variabel minat 

belajar terhadap hasil belajar siswa bahwa nilai signifikan 0,364 ≥ 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa data yang didistribusikan bersifat homogen. 

Uji Hipotesis 

Pengujian Hipotesis 1 

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 25,761, sedangkan nilai koefisien 

regresi variabel minat belajar terhadap variabel hasil belajar adalah sebesar 0,714 

dengan nilai signifikan 0,000. Nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan 

H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya, terdapat pengaruh minat belajar terhadap hasil 

belajar siswa kelas X IPS di SMA Negeri 1 Sungai Penuh. 

Pengujian Hipotesis 2 

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 43,927, sedangkan nilai koefisien regresi 

variabel lingkungan belajar terhadap variabel hasil belajar adalah sebesar 0,489 

dengan nilai signifikan 0,000. Nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan 

H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya, terdapat pengaruh lingkungan belajar terhadap 

hasil belajar siswa kelas X IPS di SMA Negeri 1 Sungai Penuh. 

Pengujian Hipotesis 3 

Hasil perhitungan nilai konstanta yang terbentuk yaitu sebesar 6,001. 

Sedangkan koefesien persamaan bidang regresi variabel minat belajar (X1) 0,671 dan 

variabel lingkungan belajar (X2) 0,420. Dengan demikian dapat dinyatakan  bahwa 

nilai koefisien persamaan bidang regresi variabel minat belajar (X1) dan variabel 



lingkungan belajar (X2) berpengaruh sangat signifikan terhadap variabel hasil belajar 

(Y). Artinya H0 ditolak dan Ha diterima. 

Pembahasan 

Dari hasil pengamatan dilapangan diketahui yang membuat rendahnya hasil 

belajar sejarah siswa adalah kurangnya minat belajar siswa dalam belajar. Dilihat dari 

kurangnya persiapan siswa dalam mengikuti pelelajaran. Dimana pada saat mata 

pelajaran sejarah siswa masih banyak yang kebingungan mata pelajaran yang 

dipelajari, apakah sejarah wajib atau sejarah peminatan. Rendahnya minat belajar 

siswa disebabkan oleh pembelajaran sejarah yang kurang menarik menurut mereka 

dan menganggap pelajaran sejarah kurang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari. Selain itu, lokasi kelas X IPS berada jauh di belakang dekat dengan kantin dan 

jauh dari pengawasan guru. Terutama pada saat semester genap, guru lebih terfokus 

pada siswa kelas XII yang akan mengikuti Ujian Nasional. Ketika disalah satu kelas 

tidak ada guru yang mengajar siswanya akan ribut bahkan banyak yang nongkrong 

dikantin. Hal ini tentu mengganggu konsentrasi siswa lain yang sedang mengikuti 

kegiatan pembelajaran.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa minat belajar dan 

lingkungan belajar sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Semakin tinggi minat 

belajar siswa maka akan semakin tinggi hasil belajar siswa terutama didukung oleh 

lingkungan belajar yang kondusif. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara minat belajar terhadap hasil belajar 

mata pelajaran sejarah kelas X IPS SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Jika siswa 

memiliki perasaan senang, perhatian dalam belajar dan juga sikap guru yang 

menarik serta siswa merasakan manfaat mengikuti pelajaran maka hasil belajar 

siswa akan meningkat. 



2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan belajar terhadap hasil 

belajar mata pelajaran sejarah kelas X IPS SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Jika 

lingkungan sosial dan  lingkungan nonsosial siswa mendukung untuk siswa bisa 

belajar dengan baik maka hasil belajar siswa akan menjadi lebih baik. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara minat belajar dan lingkungan belajar 

terhadap hasil belajar mata pelajaran sejarah kelas X IPS SMA Negeri 1 Sungai 

Penuh. Artinya, semakin tinggi minat belajar dan semakin baik lingkungan 

belajar siswa maka akan semakin tinggi pula hasil belajar siswa. 

Saran 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat belajar dan lingkungan belajar 

berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar, sehingga saran yang dapat disampaikan 

adalah :  

1. Siswa diharapkan dapat memiliki perasaan senang dan memberikan perhatian 

yang besar pada pembelajaran, dan juga guru diharapkan dapat menyampaikan 

materi pelajaran sejarah dengan lebih menarik dan menyenangkan agar siswa 

berminat mengikuti pelajaran. 

2. Sekolah, orangtua dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan  lingkungan 

belajar yang kondusif dan efektif. 

3. Untuk peneliti lanjutan diharapkan dapat memperluas generalisasi daerah 

penelitian dan melanjutkan penelitian ini serta menghubungkanya dengan 

faktor lain yang belum diteliti. 
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