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Pasaman Barat 
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Tujuan penelitian adalah untuk melihat hubungan disiplin belajar dan 

lingkungan belajar dengan prestasi belajar bidang studi seni musik  siswa kelas X 
SMA Negeri 1 Lembah Malintang Kab. Pasaman Barat. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode 
korelasional, dengan populasi seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1 Lembah 
Malintang Kab. Pasaman Barat yang berjumlah 301 orang. Penarikan sampel 
dilakukan dengan teknik porporsional random sampling yaitu 25% dari jumlah 
populasi sehingga jumlah sampel penelitian adalah 77 orang. Teknik 
pengumpulan data adalah angket yang sebelumnya dilakukan uji coba angket. 
Data penelitian dianalisa menggunakan korelasi ganda dengan batuan program 
komputerisasi SPSS versi 15.0 pada tingkat signifikansi α = 0,05.  

Hasil penelitian menyatakan bahwa: 1) Sebagian besar disiplin belajar 
siswa kelas X SMA Negeri 1 Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat pada 
pembelajaran bidang studi seni musik baik (69.42%). 2) Lingkungan belajar pada 
pembelajaran bidang studi seni musik di X SMA Negeri 1 Lembah Melintang 
Kab. Pasaman Barat sudah baik (76.06%). 3) Rata-rata prestasi belajar bidang 
studi seni musik siswa kelas X SMA Negeri 1 Lembah Melintang Kab. Pasaman 
Barat tuntas (73.97). 4) Terdapat hubungan yang cukup kuat antara disiplin belajar 
dengan prestasi belajar bidang studi seni musik siswa kelas X SMA Negeri 1 
Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat dengan nilai rhitung (0.543) > rtabel (0.227) 
dan nilai thitung (5.593) > ttabel (1.665). 5) Terdapat hubungan yang cukup kuat 
antara lingkungan belajar dengan prestasi belajar bidang studi seni musik siswa 
kelas X SMA Negeri 1 Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat dengan nilai rhitung 
(0.466) > rtabel (0.227) dan nilai thitung (4.567) > ttabel (1.665). 6) Terdapat hubungan 
yang cukup kuat antara disiplin belajar dan lingkungan belajar secara bersama 
dengan prestasi belajar bidang studi seni musik siswa kelas X SMA Negeri 1 
Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat dengan nilai rhitung (0.573) > rtabel (0.227) 
dan nilai Fhitung (18.131) > Ftabel (3.120). 

 
 
 
 
 
 
 


