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ABSTRAK 

Diatry Virgo. 8105145069. Pengaruh Lingkungan Belajar dan Minat Belajar terhadap 

Motivasi Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas X  di MA Negeri 18 Jakarta. 

Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas 

Negeri Jakarta. 2018. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah lingkungan belajar dan minat 

belajar memiliki pengaruh terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

ekonomi. Dasar penelitian ini adalah karena rendahnya motivasi belajar terhadap 

mata pelajaran ekonomi dan untuk meneliti penyebab dari rendahnya motivasi belajar 

di sekolah ini, terutama faktor penyebab berasal dari lingkungan belajar dan minat 

belajar. Kurang kondusifnya lingkungan belajar hal ini ditandai dengan rendahnya 

kemampuan sebagian guru untuk melakukan kreativitas dan inovasi dalam 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kondusif, Rendahnya motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi yang ditunjukkan dengan kurang aktifnya 

siswa saat pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian, penelitian ini menggunakan 

analisis jalur (path analysis) sebagai metode untuk memperoleh hasil penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  lingkungan belajar memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi sebesar 

60,6%, selanjutnya minat belajar memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi sebesar 39,5%, selanjutnya Terdapat 

pengaruh tidak langsung antara lingkungan belajar terhadap motivasi belajar siswa 

pada mata pelajaran ekonomi yang dimoderati oleh minat belajar berkontribusi 

sebesar 0,484. Artinya, lingkungan belajar mempengaruhi motivasi belajar pada mata 

pelajaran ekonomi dimoderatori oleh minat belajar sebesar 48,4%. 

  
Kata Kunci: Lingkungan Belajar, Minat Belajar, Motivasi Belajar Mata Pelajaran 

Ekonomi 
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ABSTRACT 

Diatry Virgo. 8105145069. The Effect of Learning Environment and Learning 

Interest on Motivation of Learning of Economics Subject of Class X Student at 

State MAN 18 Jakarta. Essay. Jakarta: Economic Education Study Program. 

Faculty of Economics. State University of Jakarta. 2018.  

This study aims to determine whether the learning environment and interest in 

learning have an influence on student learning motivation on economic subjects. The 

basis of this study is due to the low motivation of learning to economic subjects and 

to examine the causes of low motivation to learn in this school, especially the factors 

that come from the learning environment and interest in learning. The lack of 

conducive learning environment is marked by the low ability of some teachers to 

create creativity and innovation in creating a pleasant and conducive learning 

atmosphere. The low motivation of students' learning on economic subjects is 

indicated by the inactivity of the students during the learning process. Then, this 

research uses path analysis as a method to obtain research result. The results showed 

that the learning environment has a significant influence on students' learning 

motivation on economic subjects of 60.6%, furthermore interest in learning has a 

significant influence on student learning motivation on economic subjects of 39.5%, 

further There is indirect influence between the learning environment on student 

learning motivation on economic subjects that is moderated by the learning interest 

contribute of 0.484. That is, the learning environment affects learning motivation on 

economic subjects moderated by a learning interest of 48.4%. 

Keywords: Learning Environment, Interest of Learning, Motivation Learning.  
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