
ABSTRAK 

 

FAUZIAH FURWANINGSIH. 2018. NPM.142165107. Pengaruh Lingkungan Sosial 

Sekolah Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi (Survey pada 

Siswa-siswi IPS SMA Negeri 7 Kota Tasikmalaya). Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, dibawah bimbingan Suhendra Drs., 

M.Pd., dan Yoni Hermawan Drs., M.Pd. 

 

Masalah yang diteliti di dalam penelitian ini adalah kurangnya tingkat motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 7 Kota Tasikmalaya. Hal ini dilihat dari 

kurangnya semangat belajar siswa pada saat kegiatan belajar dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

lingkungan sosial sekolah terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA 

Negeri 7 Tasikmalaya. 

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode survey dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi, studi kepustakaan dan penyebaran angket. Populasi 

yang diambil sebanyak 426 siswa IPS SMA Negeri 7 Kota Tasikmalaya. Teknik yang digunakan 

dalam penentuan jumlah sampel yaitu teknik probability sampling, dengan taraf signifikasi 5% 

menjadi 206 siswa IPS SMA Negeri 7 Kota Tasikmalaya. 

Pengaruh lingkungan sosial sekolah mempunyai persamaan regresi Ŷ = 86,991 + 0,132 

X artinya lingkungan sosial sekolah memberikan dampak positif terhadap motivasi belajar siswa 

sebesar 0,132 kali. Dari hasil uji korelasi diketahui besarnya 0,112. Yang artinya lingkungan 

sosial sekolah berpengaruh “sangat rendah” terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

ekonomi. Sedangkan uji determinasi menghasilkan 1,2% dan uji non determinasi sebesar 98,8 

%. Artinya terdapat peningkatan terhadap tingkat motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

ekonomi yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial sekolah sebesar 1,2 % sedangkan sisanya 

98,8% dipengaruhi oleh faktor faktor lain. Selanjutnya uji hipotesis diperoleh thitung 1,576 dan 

ttabel 1,285695 yang artinya Ho ditolak Ha diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan sosial sekolah berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran ekonomi di SMA Negeri 7 Kota Tasikmalaya. 
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