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ABSTRAK 

Yulianawati, Eneng. 2017. Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap Motivasi 

Belajar Siswa/Siswi Kelas IV di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2016/2017. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru MI Fakultas 

Tarbiyah Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Izza Aliyatul Muna, M.Sc. 

Kata kunci: Lingkungan Sekolah, Motivasi Belajar.  

 

Lingkungan sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang utama setelah 

keluarga, karena pada lingkungan sekolah tersebut terdapat siswa-siswi, para guru, 

administrator, konselor, kepala sekolah, penjaga, dan lainnya hidup bersama dan 

melaksanakan pendidikan secara teratur dan terencana dengan baik. Motivasi belajar 

adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang sedang belajar untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau 

unsur yang didukung. Lingkungan sekolah yang kondusif sangat mendukung bagi 

kenyamanan dan kelangsungan proses pembelajaran yang dialami di kelas. Peserta 

didik yang nyaman akan memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Dari observasi 

awal pada tanggal 19 September 2016 yang peneliti lakukan di MI Ma’arif Ngrupit 

Jenangan Ponorogo, diketahui ada beberapa siswa yang mengalami motivasi 

belajarnya rendah seperti: tidak mau memperhatikan gurunya ketika pembelajaran. 

Tujuan Penelitian ini adalah (1) Mengetahui kondisi lingkungan sekolah IV di 

MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017,(2) Mengetahui 

motivasi belajar siswa/siswi kelas IV di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo 

tahun pelajaran 2016/2017, (3 ) Mengetahui apakah ada pengaruh lingkungan sekolah 

terhadap motivasi belajar siswa/siswi kelas IV di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan 
Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017.  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.. 

Teknik pengumpulan data mengunakan teknik angket dan teknik dokumentasi. 

Sedangkan untuk menganalisis data mengunakan rumus regresi linier sederhana. 

Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa (1) lingkungan sekolah di MI 

Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo diketahui bahwa sebanyak 28 siswa dengan 

persentase 70% menyatakan dalam kategori sedang, (2) motivasi belajar siswa kelas 

IV di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo menyatakan dalam kategori tinggi 

dengan frekuensi sebanyak 24 siswa dengan persentase sebesar 60%, (3) Terdapat 

pengaruh antara lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar siswa kelas IV di MI 

Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 dengan 

membandingkan menggunakan tingkat signifikansi menggunakan 0,05. Karena nilai 

signifikansi 0,001 kurang dari 0,05 maka Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh antara 

lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar siswa kelas IV di MI Ma’arif Ngrupit 
Jenangan Ponorogo. 
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    BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

  Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam 

segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup 

yang mempengaruhi individu. Pendidikan adalah pengajaran yang 

diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan 

adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang 

diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan 

kesadaran penuh terhadap hubungan - hubungan dan tugas - tugas sosial mereka.
1
 

  Tujuan pendidikan dapat dikatakan membawa anak ke arah tingkat 

kedewasaan. Artinya, membawa anak didik agar dapat berdiri sendiri (mandiri) di 

dalam hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Tujuan pendidikan nasional 

membangun kualitas manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

selalu dapat meningkatkan kebudayaan dengan-Nya sebagai warga negara yang 

berjiwa Pancasila mempunyai semangat dan kesadaran yang tinggi, berbudi 

pekerti yang luhur, dan kepribadian yang kuat, cerdas, terampil, dapat 

mengembangkan, dan menyuburkan sikap demokrasi, dapat memelihara 

hubungan yang baik antara sesama manusia, dan dengan lingkungannya, sehat 

                                                           
 

1
Binti Maunah, Ilmu Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2009), 1. 
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jasmani, mampu mengembangkan daya estetik, berkesanggupan untuk 

membangun diri, dan masyarakatnya.
2
 

  Proses pendidikan selalu berlangsung dalam suatu lingkungan, yaitu 

lingkungan pendidikan. Lingkungan ini mencakup lingkungan fisik, sosial, dan 

akademis. Lingkungan fisik terdiri dari lingkungan alam dan buatan manusia, 

yang merupakan tempat dan sekaligus memberikan dukungan, dan kadang-

kadang juga hambatan bagi berlangsungnya proses pendidikan. Proses sarana 

prasarana serta fasilitas yang digunakan. Tersedianya sarana prasarana dan 

fasilitas fisik dalam jenis jumlah dan kualitas yang memadai, akan sangat 

mendukung berlangsungnya proses pendidikan yang efektif. Kekurangan sarana 

prasarana dan fasilitas fisik, akan menghambat proses pendidikan, dan 

menghambat pencapaian hasil yang maksimal.
3
 

  Interaksi pendidikan dapat berlangsung dalam lingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat serta lingkungan-lingkungan kerja. Keluarga sering 

disebut sebagai lingkungan pertama, sebab dalam lingkungan inilah pertama anak 

mendapatkan pendidikan, bimbingan, asuhan, pembiasaan, dan pelatihan. Sebagai 

pelanjut dalam pendidikan keluarga adalah pendidikan dalam lingkungan sekolah. 

Apa yang sudah disemai dan ditanamkan dalam keluarga, dilanjutkan dalam 

lingkungan sekolah. Oleh karena itu sekolah sering disebut sebagai lingkungan 

                                                           
2
Suryosubroto, Beberapa Aspek Dasar-Dasar Kependidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 9-

12. 
3
Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2005), 5. 
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kedua setelah keluarga. Pendidikan di sekolah lebih bersifat formal, dalam 

keluarga bersifat informal, karena tidak seperti dalam lingkungan keluarga di 

sekolah ada kurikulum sebagai rencana pendidikan, dan pengajaran, ada guru-

guru yang lebih profesional sarana - prasarana, dan fasilitas pendidikan khusus 

sebagai pendukung proses pendidikan, serta ada pengolahan pendidikan yang 

khusus pula.
4
 

  Lingkungan secara sempit, seolah - olah lingkungan hanyalah alam sekitar 

di luar diri manusia atau individu. Lingkungan itu sebenarnya mencakup segala 

material dan stimuli di dalam dan di luar diri individu, baik yang bersifat 

fisiologis, psikologis, maupun sosial-kultural.
5
 Lingkungan sekolah merupakan 

lingkungan pendidikan yang utama setelah keluarga, karena pada lingkungan 

sekolah tersebut terdapat siswa - siswi, para guru, administrator, konselor, kepala 

sekolah, penjaga, dan lainnya hidup bersama dan melaksanakan pendidikan secara 

teratur dan terencana dengan baik.
6
 

  Lingkungan sekolah juga memegang peranan penting bagi perkembangan 

para siswanya. Lingkungan ini meliputi lingkungan fisik sekolah seperti 

lingkungan kampus, sarana, dan prasarana belajar yang ada, sumber-sumber 

belajar, media belajar, dan sebagainya. Lingkungan sosial yang menyangkut 

hubungan siswa dengan teman-temannya, guru-gurunya serta staf sekolah yang 

                                                           
4
Sukmadinata, Landasan…, 6-7. 

5
Cholil dan Sugeng Kurniawan, Psikologi Pendidikan (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 

2011), 146. 
6
Binti Maunah, Landasan Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2009), 180. 
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lain. Lingkungan sekolah juga menyangkut lingkungan akademis, yaitu suasana 

dan pelaksanaan kegiatan belajar - mengajar, berbagai kegiatan kokurikuler, dan 

sebagainya.
7
 

  Lingkungan sekolah yang kondusif sangat mendukung bagi kenyamanan 

dan kelangsungan proses pembelajaran yang dialami di kelas. Peserta didik yang 

nyaman akan memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar, serta memiliki minat, 

dan pola pikir yang positif tentang pentingnya belajar bagi peserta didik, dan 

masa depannya, sehingga dalam diri peserta didik tersebut akan tumbuh 

kesadaran untuk belajar dengan baik yang pada akhirnya akan menghasilkan 

prestasi belajar yang baik. Lingkungan sekolah adalah semua kondisi di sekolah 

yang mempengaruhi tingkah laku warga sekolah, terutama guru, dan peserta didik 

sebagai ujung tombak proses pembelajaran di sekolah.
8
 

  Motivasi adalah suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri 

seorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi 

juga diartikan sebagai pengaruh dari energi, dan arahan terhadap perilaku yang 

meliputi kebutuhan, minat, sikap, nilai, aspirasi, dan perangsang (incentives).
9
 

  Motivasi belajar bisa timbul karena faktor instrinsik atau faktor dari dalam 

diri manusia yang disebabkan oleh dorongan atau keinginan akan kebutuhan 

belajar, harapan, dan cita-cita. Faktor ekstrinsik juga mempengaruhi dalam 

                                                           
7
Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), 164. 
8
Euis Karwati, Manajemen Kelas (Classroom Management) Guru Profesional yang Inspiratif, 

Kreatif, Menyenangkan dan Berprestasi (Bandung: Alfabeta, 2014), 267-268. 
9
Nyanyu Khodijah, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 150-151. 
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motivasi belajar. Faktor ekstrinsik berupa adanya penghargaan, lingkungan 

belajar yang menyenangkan, dan kegiatan belajar yang menarik.
10

 

  Dari observasi awal pada tanggal 19 September 2016 yang peneliti 

lakukan di MI Ma’arif  Ngrupit Jenangan Ponorogo, diketahui ada beberapa siswa 

yang mengalami motivasi belajarnya rendah seperti: tidak mau memperhatikan 

gurunya, berbicara dengan temannya, melamun, dan tidak fokus untuk belajar 

bahkan ada juga anak yang suka bolos sekolah.
11

 

  Berdasarkan hal di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian 

di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo dengan mengangkat judul 

“PENGARUH LINGKUNGAN SEKOLAH TERHADAP MOTIVASI 

BELAJAR SISWA/SISWI KELAS IV DIMADRASAH IBTIDAIYAH 

MA’ARIF NGRUPIT JENANGAN PONOROGO TAHUN PELAJARAN 

2016/2017”. 

B. Batasan Masalah 

 Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji untuk menindaklanjuti 

dalam penelitian ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar meliputi 

adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil dalam belajar, adanya keinginan, 

semangat, dan kebutuhan dalam belajar, memiliki harapan, dan cita-cita masa 

depan, adanya pemberian penghargaan dalam proses belajar, adanya lingkungan 

yang kondusif untuk belajar dengan baik.  

                                                           
10

Iskandar, Psikologi Pendidikan (Sebuah Orientasi Baru) (Jakarta: Referensi, 2012), 181. 
11Hasil Observasi di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo, 19 September 2016. 
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  Namun, karena luasnya bidang cakupan dan agar tidak terjadi kerancuan 

dalam penelitian serta mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan lain 

sebagainya, sehingga dalam penelitian ini dibatasi masalah pengaruh lingkungan 

sekolah terhadap motivasi belajar siswa/siswi kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif  Ngrupit Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 

C. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan berbagai 

permasalahan sebagai berikut:  

1.    Bagaimana kondisi lingkungan sekolah kelas IV di MI Ma’arif Ngrupit 

Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017? 

2.    Bagaimana motivasi belajar siswa/siswi kelas IV di MI Ma’arif Ngrupit 

Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017? 

3.     Apakah ada pengaruh lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar 

siswa/siswi kelas IV di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo tahun 

pelajaran 2016/2017? 

D. Tujuan Penelitian 

 Mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, 

maka tujuan penelitan adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kondisi lingkungan sekolah kelas IV di MI Ma’arif Ngrupit 

Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 
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2. Mengetahui motivasi belajar siswa/siswi kelas IV di MI Ma’arif Ngrupit 

Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 

3. Mengetahui apakah ada pengaruh lingkungan sekolah terhadap motivasi 

belajar siswa/siswi kelas IV di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo 

tahun pelajaran 2016/2017. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi dunia pendidikan, mengembangkan teori, serta memberikan 

penjelasan tentang pengaruh lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar 

siswa/siswi.  

2.   Manfaat Praktis 

  Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan manfaat, 

antara lain: 

a.  Bagi Peneliti 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian dan 

penunjang dalam pengembangan pengetahuan penelitian yang 

berkaitan dengan topik tersebut. 
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b. Bagi Sekolah 

 Dengan diadakannya penelitian ini dapat menjadi bahan masukan guna 

meningkatkan motivasi belajar siswa/siswi kelas IV di MI Ma’arif 

Ngrupit Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017 dengan adanya 

lingkungan sekolah yang lebih nyaman dan kondusif. 

c. Bagi Siswa 

 Dengan hasil penelitian ini diharapkan peserta didik akan lebih 

meningkatkan motivasi dalam belajar. 

F. Sistematika Pembahasan  

 Isi dan sistematika penyusunan laporan penelitian kuantitatif ini dibagi 

menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. 

 Untuk memudahkan dalam penulisan, maka pembahasan dalam laporan 

penelitian nanti penulis kelompokkan menjadi lima bab, yang masing-masing 

bab terdiri dari sub yang berkaitan. Sistematika pembahasan ini adalah: 

 Bab I, berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

 Bab II, bab ini menguraikan deskripsi landasan teori atau telaah pustaka, 

kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian. 

 Bab III, bab ini menguraikan rancangan penelitian, populasi dan sampel, 

intrumen penelitian data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
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 Bab IV, merupakan uraian tentang gambaran umum lokasi penelitian, 

deskripsi data, analisis data, dan pembahasan atau interpretasi (angka statistik). 

 Bab V, bab ini berisi simpulan dari seluruh uraian bab terdahulu dan 

saran yang bisa menunjang peningkatan dari permasalahan yang dilakukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

 1. Tinjauan tentang Lingkungan Sekolah 

 a. Pengertian Lingkungan Sekolah 

   Lingkungan adalah segala hal yang mempengaruhi individu,  

sehingga individu tersebut terpengaruh karenanya.
12

 Menurut Dalyono 

lingkungan sebagai semua kondisi - kondisi dalam dunia ini yang dalam 

cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku manusia, pertumbuhan, 

dan perkembangan manusia kecuali gen. Sedangkan Soemanto 

mengatakan bahwa lingkungan adalah segala materil, dan stimuli di 

dalam, dan di luar diri individu baik yang bersifat fisiologis, psikologis  

maupun sosial - kultural.
13

 

Sartain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan 

meliputi semua kondisi dalam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu 

mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan atau life 

processes kita kecuali gen-gen.
14

 

                                                           
12

Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan & Konseling (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014), 175. 
13

Kompri, Manajemen Sekolah Teori dan Praktik (Bandung: Alfabeta, 2014), 319. 
14

Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), 72. 

10 
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   Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang 

memiliki makna dan atau pengaruh tertentu kepada individu.
15

 

Lingkungan itu sebenarnya mencakup segala material dan stimulus di 

dalam dan di luar diri individu, baik yang bersifat fisiologis, psikologis, 

dan sosio - kultural. Secara fisiologis, lingkungan meliputi segala kondisi 

dan material jasmaniah di dalam tubuh seperti gizi, vitamin, air, zat asam, 

suhu, sistem saraf, peredaran darah, pernapasan, pencernaan makanan, 

kelenjar - kelenjar indokrin, sel-sel pertumbuhan, dan kesehatan jasmai. 

Secara psikologis, lingkungan mencakup segenap stimulasi yang diterima 

individu mulai sejak dalam konsesi, kelahiran sampai matinya, Stimulasi 

berupa: sifat-sifat “genes”, interaksi “genes”, selera, keinginan, perasaan, 

tujuan - tujuan, minat, kebutuhan, kemauan, emosi, dan kapasitas 

intelektual. Secara sosio-kultural, lingkungan mencakup segenap 

stimulasi, interaksi, dan kondisi dalam hubungannya dengan perlakuan 

ataupun karya orang lain.Pola hidup keluarga, pergaulan kelompok, 

pengajaran, bimbingan, dan penyuluhan adalah termasuk sebagai 

lingkungan
16

 

   Sedangkan lingkungan sekolah adalah lingkungan tempat 

terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan secara 

sistematis, terprogram dan terencana mulai dari tingkat dasar sampai 

                                                           
15

Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar  (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 195. 
16

 Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta,2001), 129-130. 
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tingkat pendidikan yang lebih tinggi, sehingga hasilnya nanti maksimal, 

baik bagi pendidik maupun bagi orang yang menjadi subyek pendidikan 

itu sendiri yaitu anak didik.
17

  Lingkungan sekolah adalah semua kondisi 

di sekolah, yang mempengaruhi tingkah laku warga sekolah, terutama 

guru, dan peserta didik sebagai ujung tombak proses pembelajaran di 

sekolah.
18

 

  Lingkungan sekolah terdiri dari sejumlah komponen penting,  

yaitu lingkungan fisik yang terdiri dari sarana sekolah, prasarana sekolah, 

dan kelengkapan sekolah, serta lingkungan non fisik atau sosial yang 

terdiri dari interaksi antara guru dengan peserta didik, dan interaksi antara 

peserta didik dengan peserta didik.
19

 

b. Macam - macam Lingkungan Sekolah 

   Lingkungan sekolah terdiri dari sejumlah komponen penting. 

Berikut ini disajikan macam-macam komponen lingkungan sekolah, 

yaitu: 

1) Lingkungan Fisik 

a)  Sarana Sekolah 

   Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kurikulum di 

sekolah perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai. 

Sarana dan prasarana yang memadai diperlukan untuk 

                                                           
17

Kompri, Manajemen Sekolah…, 321. 
18

Karwati, Manajemen Kelas…, 268. 
19

Ibid., 288. 
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kelancaran pelaksanaan kurikulum. Moh. Surya menyatakan 

bahwa ketersediaan sarana belajar yang memadai akan dapat 

mencapai hasil belajar yang efisien dibandingkan dengan 

keadaan fasilitas belajar yang kurang memadai. 

b) Prasarana Sekolah 

  Berikut ini beberapa prasarana yang mendukung proses  

pembelajaran di kelas, yaitu: 

1. Perpustakaan 

   Salah satu yang diperlukan dalam proses belajar 

mengajar yaitu penggunaan sumber belajar. Sumber belajar 

merupakan media pembelajaran yang dapat mendorong, 

memotivasi mempermudah konsep yang abstrak, dan 

mempertinggi daya serap atau referensi belajar eserta didik 

2. Ruang kelas 

   Keadaan fasilitas fisik tempat belajar di sekolah sangat 

mempengaruhi proses belajar mengajar. Slameto menyatakan 

bahwa untuk dapat belajar dengan efektif, diperlukan 

lingkungan fisik yang baik dan teratur, misalnya: ruang 

belajar harus bersih, tidak ada bau yang dapat mengganggu 

konsentrasi pikiran, ruangan cukup terang, tidak gelap yang 

dapat mengganggu mata, dan cukup sarana yang diperlukan 
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untuk belajar, misalnya alat pelajaran, buku-buku, dan 

sebagainya. 

3. Keadaan gedung 

  Jumlah peserta didik yang banyak serta varisi 

karakteristik mereka masing - masing menurut keadaan 

gedung harus memadai di dalam setiap kelas. 

c) Kelengkapan sekolah 

 Kelengkapan sarana belajar yang dimiliki peserta didik 

secara umum adalah segala sesuatu (benda) baik secara 

langsung maupun tidak langsung dapat menunjang proses 

belajar mengajar. 

2) Lingkungan Non Fisik atau Sosial 

a) Interaksi antara Guru dengan Peserta Didik 

  Proses belajar mengajar (PBM) terjadi karena adanya 

interaksi antara guru dengan peserta didik. Interaksi terdiri dari 

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

hubungan atau kegiatan timbal balik antara individu yang satu 

dengan yang lain, yang didalamnya ada proses saling 

mempengaruhi, mengubah, dan memperbaiki. 

b)  Interaksi antara Peserta Didik dengan Peserta Didik 

 Meskipun interaksi yang paling fungsional di dalam 

kelas adalah interaksi antara guru dengan peserta didik, namun 
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interaksi antar peserta didik tidak kalah pentingnya. Pesrta 

didik yang memiliki sifat atau tingkah laku yang kurang 

menyenangkan teman-temannya, mempunyai rasa rendah diri, 

atau sedang mengalami tekanan batin tertentu, akan diasingkan 

dari kelompok. Akibatnya, belajarnya akan terganggu. Dengan 

demikian minat untuk belajar pun berkurang dan malas untuk 

masuk sekolah dengan berbagai alasan. Jika hal itu terjadi, 

maka akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap proses 

pembelajaran peserta didik.
20

 

 Lingkungan sekolah yang baik adalah lingkungan 

sekolah yang di dalamnya dihiasi dengan tanaman atau 

pepohonan yang dipelihara dengan baik. Apotek hidup 

mengelompokkan dengan baik, dan rapi sebagai laboratorium 

alam bagi anak didik. Sejumlah kursi dan meja belajar teratur 

rapi ditempatkan di bawah pohon - pohon tertentu agar anak 

didik dapat belajar mandiri di luar kelas, dan berinteraksi 

dengan lingkungan. Kesejukan lingkungan membuat anak 

didik betah tinggal berlama-lama di dalamnya.
21

 

 

 

                                                           
20

Karwati, Manajemen Kelas…, 270-275. 
21

Kompri, Manajemen Sekolah…, 330. 
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c. Ciri-ciri Lingkungan Sekolah yang Kondusif 

1) Tata ruang kelas yang lapang. Dalam artian jumlah siswa dalam kelas 

yang tidak melebihi kapasitas standar kelas kurang lebih 30 siswa. 

2) Kebersihan kelas dan sarana interior kelas yang memadai. Sarana 

dalam kegiatan belajar mengajar yang cukup nyaman akan 

menjadikan para siswa lebih konsentrasi untuk menerima pelajaran.  

3) Cara mengajar guru yang lebih mengacu pada kurikulum. Maksudnya 

adalah guru lebih memperhatikan kebiasaan para siswa dan dapat 

menambah minat belajar siswa. Mungkin dengan siapa memberikan 

tugas - tugas yang berbeda-beda pada setiap siswa atau memberikan 

permainan - permainan kecil pada proses pelajaran. 

4) Dengan cara pengelolaan sekolah dari kepala sekolah itu sendiri. 

Maksudnya apakah kepala sekolah akan mengambil tindakan tegas 

bagi setiap tindakan di sekolah atau tidak. Maupun dari cara berfikir 

seorang pemimpin, controlling, monitoring, dan leading itu dengan 

baik.
22

 

2. Tinjauan tentang Motivasi Belajar 

 a. Pengertian Motivasi Belajar 

  Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan 

sebagai tenaga penggerak yang mempengaruhi kesiapan untuk memulai 

                                                           
22

Kompri, Manajemen Sekolah…, 330-331. 
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melakukan rangkaian kegiatan dalam suatu perilaku.
23

 Motivasi adalah 

suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan 

timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan.
24

 

  Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada 

siswa-siswi yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah 

laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang 

mendukung.
25

 

 b. Fungsi Motivasi Belajar 

   Motivasi memiliki fungsi, yaitu: pertama mengarahkan atau 

directional function, dan kedua mengaktifkan dan meningkatkan 

kegiatan atau activating and energizing function. Dalam mengarahkan 

kegiatan, motivasi berperan mendekatkan atau menjauhkan individu 

dari sasaran yang akan dicapai. Apabila sesuatu sasaran atau tujuan 

merupakan sesuatu yang diinginkan oleh individu, maka motivasi 

berperan mendekatkan (approach motivation). Karena motivasi 

berkenaan dengan kondisi yang cukup kompleks, maka mungkin pula 

terjadi bahwa motivasi tersebut sekaligus berperan mendekatkan dan 

menjauhkan sasaran (approach-avoidance motivation).  

                                                           

   
23

Didin Kurniadin dan Imam Machali, Manajemen Pendidikan: Konsep & Prinsip Pengelolaan 

Pendidikan (Jogjakarta: AR-Ruzz Media, 2013), 332. 

   
24

Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 148. 
25

Hamzah B.Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan (Jakata: 

Bumi Aksara, 2008), 23. 
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   Motivasi juga dapat  berfungsi mengaktifkan atau meningkatkan 

kegiatan. Suatu perbuatan atau kegiatan yang tidak bermotif atau 

motifnya sangat lemah, akan dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh, 

tidak terarah dan kemungkinan besar tidak akan membawa hasil. 

Sebaliknya, apabila motivasinya besar, terarah, dan penuh semangat, 

sehingga kemungkinan akan berhasil lebih besar.
26

 

c.   Macam - macam Motivasi Belajar 

1) Motivasi instrinsik 

Motivasi instrinsik adalah motif - motif yang aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri 

setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 

Sebagai contoh seseorang senang membaca, tidak usah ada yang 

menyuruh atau mendorongnya, ia sudah rajin membaca buku-buku 

untuk dibacanya.  

Jadi, memang motivasi itu muncul dari kesadaran diri 

sendiri dengan tujuan secara esensial, bukan sekadar simbol, dan 

seremonial. 

2) Motivasi ekstrinsik 

     Motivasi ekstrinsik adalah motif - motif yang aktif dan 

berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Sebagai contoh 

                                                           

 
26

Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2005), 62-63. 
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seseorang itu belajar, karena tahu besok paginya akan ujian 

harapan mendapat nilai baik, sehingga akan dipuji oleh pacarnya, 

atau temannya 

     Jadi, bahwa motivasi ekstrinsik ini tidak baik dan tidak 

penting. Dalam kegiatan belajar mengajar tidak penting. Sebab 

kemungkinan besar keadaan siswa itu dinamis, berubah-berubah, 

dan juga mungkin komponen - komponen lain dalam proses 

belajar mengajar ada yang kurang menarik bagi siswa, sehingga 

diperlukan motivasi ekstrinsik.
27

 

 d.  Indikator Motivasi Belajar 

     Adapun indikator atau petunjuk yang dapat dijadikan sebagai 

acuan bagi motivasi belajar siswa adalah sebagai berikut :  

1)  Adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil, 2)  Adanya dorongan 

dan kebutuhan untuk belajar, 3) Adanya keinginan, semangat, dan 

kebutuhan dalam belajar, 4)  Adanya harapan dan cita-cita masa depan, 

5) Adanya penghargaan dalam belajar, 6) Adanya lingkungan belajar 

yang kondusif.
28

 

3.  Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap Motivasi Belajar Siswa         

Lingkungan sekolah adalah lingkungan tempat terjadinya proses 

pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan secara sistematis, 

                                                           
27

Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 89-91. 
28

Uno, Teori Motivasi…, 23. 
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terprogram dan terencana mulai dari tingkat dasar sampai tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi, sehingga hasilnya nanti maksimal, baik bagi 

pendidik maupun bagi orang yang menjadi subyek pendidikan itu sendiri 

yaitu anak didik.
29

 

Lingkungan sekolah adalah semua kondisi di sekolah, yang 

mempengaruhi tingkah laku warga sekolah, terutama guru dan peserta 

didik sebagai ujung tombak proses pembelajaran di sekolah. Lingkungan 

sekolah yang kondusif sangat mendukung bagi kenyamanan dan 

kelangsungan proses pembelajaran yang dialami dikelas. Peserta didik 

yang nyaman akan memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar, serta 

memiliki minat dan pola pikir yang positif tentang pentingngnya belajar 

bagi peserta didik dan masa depannya, sehingga dalam diri peserta didik 

tersebut akan tumbuh kesadaran untuk belajar dengan baik yang pada 

akhirnya akan menghasilkan prestasi belajar yang baik.
30

 

Pada buku “Psikologi Pendidikan (Sebuah Orientasi Baru)” oleh 

Iskandar mengatakan bahwa faktor ekstrinsik juga mempengaruhi dalam 

motivasi belajar.  Faktor ekstrinsik berupa adanya penghargaan, lingkungan 

belajar yang menyenangkan, dan kegiatan belajar yang menarik. 
31

 

 

                                                           
29

 Kompri, Manajemen Sekolah..., 321. 
30

 Karwati, Manajemen Kelas…, 267-268. 
31

 Iskandar, Psikologi Pendidikan…, 181. 
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B.   Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

   Di samping memanfaatkan teori yang relevan untuk menjelaskan 

fenemona pada situasi, penelitian kuantitatif juga melakukan telaah hasil 

penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan fokus penelitian, untuk 

bahan telaah pustaka pada penelitian ini penulis mengangkat skiripsi milik 

Wahyuningtyas tahun 2004, dengan judul “Korelasi Pemenuhan Kebutuhan 

Dasar dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas IV B MI Ma’arif Mayak Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2013-1014”. Adapun hasil penelitiannya: terdapat korelasi 

positif antara kebutuhan pemenuhan dasar dengan motivasi belajar siswa kelas 

IV B Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif  Ponorogo tahun pelajaran 2013 - 2014. Hal 

ini sesuai dengan perhitungan product moment ditemukan ro= 0,521 > (lebih 

besar) daripada rt  pada taraf signifikasi 5 % sebesar 0,355 dan pada taraf 1 % 

sebesar 0,456 sehinnga Ha  diterima dan HO ditolak.
32

 

   Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti, yakni terletak pada variabel dependen yaitu 

motivasi belajar. Perbedaannya terletak pada variabel independen yakni 

penelitian Wahyunigtyas meneliti pemenuhan kebutuhan dasar, sedangkan 

penelitian ini meneliti motivasi belajar siswa/siswi. 

 

                                                           
32Wahyuningsih, “Korelasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar dengan Motivasi Belajar Siswa 

Kelas IV B MI Maarif Mayak Ponorogo tahun pelajaran 2013-1014” (Skiripsi, 2014). 
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    Penelitian pada tahun 2013 yang ditulis oleh Sundaryani, NIM 

21030953 dengan judul “Pengaruh Lingkungan Sosial Sekolah terhadap Nilai 

Hasil Belajar Al-Qur’an Kelas VII di MTS Ma’arif Sukosari Babadan Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2012/2013”, dengan kesimpulan hasil data tentang tingkat 

lingkungan sosial sekolah MTs Ma’arif Sukosari Babadan Ponorogo 

menunjukkan bahwa lingkungan sosial sekolah dari pengkategorian tersebut 

dapat diketahui bahwa yang menyatakan lingkungan sosial sekolah MTs 

Ma’arif Sukosari Babadan Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi 

sebanyak 26 responden (52%). Berdasarkan hasil data tingkat hasil nilai belajar 

Al-Qur’an Hadist kelas VII di MTs Ma’arif Sukosari Babadan Ponorogo tahun 

pelajaran 2012/2013 adalah baik, dengan responden 19 siswa (38%). Dengan 

demikian tidak ada korelasi positif yang signifikan antara lingkungan sosial 

sekolah terhadap nilai hasil belajar Al-Qur’an Hadist kelas VII di MTs Ma’arif 

Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2012/2013.
33

 

   Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti, yakni terletak pada variabel independen yaitu 

lingkungan sekolah. Perbedaannya terletak pada variabel dependen yakni 

penelitian Sundaryani meneliti nilai hasil belajar, sedangkan penelitian ini 

meneliti motivasi belajar siswa/siswi. 

                                                           
33Sundaryani, “Pengaruh Lingkungan Sosial Sekolah terhadap Nilai Hasil Belajar Al-Qur’an 

Kelas VII di MTS Ma’arif Sukosari Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2012/2013” (Skiripsi, STAIN 
Ponorogo, 2013), 92. 
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   Penelitian pada tahun 2013 yang ditulis oleh Anitasari, NIM 210309201 

dengan judul “Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap Minat Belajar Kelas VI 

di MI Ma’arif  Setono Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2012/2013”, dengan 

kesimpulan hasil data tentang tingkat lingkungan sekolah MI Ma’arif Setono 

Jenangan Ponorogo menunjukkan bahwa lingkungan sekolah dari 

pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan lingkungan 

sekolah MI Ma’arif Setono Jenangan Babadan Ponorogo dalam kategori baik 

dengan frekuensi sebanyak 24 responden (50%). Berdasarkan hasil data tingkat 

minat belajar kelas VI di MI Ma’arif Setono Jenanga Ponorogo tahun pelajaran 

2012/2013 adalah baik, dengan responden 18 siswa (35%). Dengan demikian 

ada korelasi positif yang signifikan antara lingkungan sekolah terhadap minat 

belajar kelas VI di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 

2012/2013.
34

 

   Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti, yakni terletak pada variabel independen yaitu 

lingkungan sekolah. Perbedaannya terletak pada variabel dependen yakni 

penelitian Anitasari meneliti minat belajar, sedangkan penelitian ini meneliti 

motivasi belajar siswa/siswi.
35

 

 

                                                           
34Sundaryani, “Pengaruh Lingkungan Sosial Sekolah terhadap Nilai Hasil Belajar Al-Qur’an 

Kelas VII di MTS Ma’arif Sukosari Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2012/2013” (Skiripsi, STAIN 
Ponorogo, 2013), 92. 

35Anitasari, “Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap Minat Belajar Kelas VI di MI Ma’arif 
Setono Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2012/2013” (Skiripsi, STAIN Ponorogo, 2013), 92. 
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C. Kerangka Berfikir 

  Berdasarkan landasan teori dan telaah penelitian di atas, maka kerangka 

berfikir penelitian di atas dalam penelitan ini adalah: 

1. Jika lingkungan sekolah baik atau kondusif maka motivasi belajar 

siswa/siswi kelas IV di MI Ma’arif Ngrupit Ponorogo tahun pelajaran 

2015/2016 juga tinggi. 

2. Jika lingkungan sekolah kurang baik, maka motivasi belajar siswa/siswi  

kelas IV di MI Ma’arif Ngrupit Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016 akan 

rendah. 

D.   Pengajuan Hipotesis 

  Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data.
36

 Adapun hipotesis yang peneliti 

ajukan adalah sebagai berikut: 

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan sekolah  

terhadap motivasi belajar siswa/siswi kelas IV di MI Ma’arif Ngrupit 

Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 

                                                           
36

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 96. 
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Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan sekolah terhadap 

motivasi belajar siswa/siswi kelas IV di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan  

Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 

 

  



28 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang bersifat 

korelasional yang menghubungkan dua variabel.Variabel adalah suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudia ditarik 

kesimpulannya.
37

Variabel dalam penelitian ini ada dua macam variabel yaitu: 

1. Lingkungan sekolah (variabel X) sebagai variabel bebas (independen) 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya 

variabel dependen. 

2. Motivasi belajar siswa (variabel Y) sebagai variabel terikat (dependen) 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 

adanya variabel bebas. 

 B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

     Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi 

                                                           
37

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

(Bandung: Alfabeta, 2015), 61. 
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populasi bukan hanya orang tetapi juga subyek dan benda alam lain. Populasi 

juga bukan hanya sekedar jumlah obyek/subyek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakter atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau subyek 

itu.
38

Dalam penelitian ini yang dijadikan subyek adalah siswa/siswi kelas IV 

di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo dengan populasi seluruh 

siswa/siswi kelas IV berjumlah 40 siswa. 

2.  Sampel  

  Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi terlalu besar 

maka untuk memudahkan penelitian perlu dilakukan pengambilan sampel 

(sampling).Pengambilan sampel yang representatif akan berpengaruh 

terhadap hasil penelitian, yang kemudian menentukan pengambilan 

kesimpulan (generalisasi). Sampel penelitian merupakan suatu faktor 

penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian yang kita lakukan.Sampel 

penelitian mencerminkan dan menentukan seberapa jauh sampel tersebut 

bermanfaat dalam membuat kesimpulan penelitian.
39

 Dalam pengambilan 

sampel, seorang peneliti harus mengetahui unit samplingnya terlebih 

dahulu, di mana unit sampling adalah suatu keseluruhan yang akan diukur 

dan diamati (kumpulan individu). Teknik sampling pada dasarnya 

                                                           
38

 Sugiyono, Metode Penelitian…, 117. 
39

Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan (Jakarta: Kencana, 

2010), 169. 
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dikelompokkan menjadi dua yaitu probability sampling dan nonprobability 

sampling.
40

 

   Dalam penelitian ini, peneliti menentukan bahwa semua siswa kelas 

IV di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponororgo yang berjumlah 40 siswa-

siswi sebagai populasi, maka peneliti menggunakan teknik sampling 

nonprobability sampling, yaitu sampling jenuh. Sampling jenuh yaitu teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel.
41

Jadi dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh 

dengan menggunakan semua populasi sebagai sampel yakni semua 

siswa/siswi kelas IV MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo tahun 

pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 40 siswa/siswi. 

 C.  Instrumen Pengumpulan Data 

     Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.
42

 Instrumen sebagai alat bantu 

pengumpulan data yang dihasilkan adalah empiris sebagaimana adanya. 

     Kualitas instrumen akan memenentukan kualitas data yang terkumpul, 

sehingga tepatlah jika hubungan instrumen data ini dikemukakan dalam 

ungkapan garbage tool garbage result yaitu ungkapan yang selalu dijadikan 

pegangan oleh peneliti, terutama dalam menyusun instrumen pengumpulan data. 

                                                           
40

Sugiyono, Metodologi Penelitian…, 119. 
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  Inilah sebabnya menyusun instrumen bagi kegiatan penelitian merupakan 

langkah penting yang harus peniliti pahami betul-betul oleh peneliti. Data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data mengenai kondisi lingkungan sekolah siswa/siswi kelas IV di MI 

Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 

2. Data mengenai motivasi belajar siswa/siswi kelas IV di MI Ma’arif Ngrupit 

Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 

Untuk pengumpulan data tersebut, digunakan angket yang berupa 

pertanyaan. Kisi–kisi angket tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.I Instrumen Pengumpulan Data 

Judul 

Penelitian 

Variabel  Indikator No.Item 

Sebelum Uji 

Validitas 

Sesudah Uji 

Validitas 

Pengaruh 

Lingkungan 

Sekolah 

terhadap 

Motivasi 

Belajar 

Siswa/Siswa 

KelasIV di 

Madrasah 

Ibtidaiyah 

Ma’arif 
Ngrupit 

Jenangan 

Ponorogo 

Tahun 

Pelajaran 

2016/2017 

 

 

 

 

Variabel Bebas 

(Independen: 

1. Lingkungan 

Sekolah 

 

 

 

 

 

1. Lingkungan 

Fisik 

a. Sarana dan 

Prasarana 

sekolah 

 

 

4,6,10,11,1213,1

4,15,16,17,18,19 

 

 

 

4,6,11,1213,14,

16,17,18,19 

b. Kelengkapan 

sekolah 

5,20 5 

2.Lingkungan 

Non 

Fisik/Sosial 

c. Interaksi 

antara guru 

dengan 

peserta didik. 

 

 

 

7,8,9 

 

 

 

 

7,8,9 

 

 

 

 

d. Interaksi 

antara 

peserta didik 

dengan 

peserta didik. 

 

1,2,3 

 

2,3 
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Judul 

Penelitian 

Variabel  Indikator No.Item 

Sebelum Uji 

Validitas 

Sesudah Uji 

Validitas 

Pengaruh 

Lingkungan 

Sekolah 

terhadap 

Motivasi 

Belajar 

Siswa/Siswa 

KelasIV di 

Madrasah 

Ibtidaiyah 

Ma’arif 
Ngrupit 

Jenangan 

Ponorogo 

Tahun 

Pelajaran 

2016/2017 

Variabel 

Terikat 

(Dependen):   

2.Motivasi 

Belajar Siswa 

1. Adanya hasrat 

dan keinginan 

untuk berhasil. 

3,4 

 

 

3 

 

 

2.  Adanya 

dorongan dan 

kebutuhan 

untuk belajar. 

 

2,5,6,7,8 

 

 

 

5,6,7 

 

 

3. Adanya 

harapan dan 

cita-cita masa 

depan. 

 

1,9,10 

 

 

 

1 ,10 

 

 

4. Adanya 

penghargaan 

untuk belajar. 

11,12,13 

 

 

11,13 

 

 

5. Adanya 

kegiatan yang 

menarik untuk 

belajar. 

 

14,15,16,17,19 

 

 

 

15,17 

 

 

6. Adanya 

lingkungan 

belajar yang 

kondusif. 

 

18,20 

 

18,20 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh dan alat-alat 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya. Pada penelitian 

lapangan teknik-teknik tersebut dapat berupa kuesioner (angket), pedoman 

wawancara, lembar pengamatan, tes, gabungan dari semuanya.
43

 Adapun teknik 

pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Angket atau Kuesioner 

 Angket atau kuesioner(questionnaire) merupakan suatu teknik atau cara 

pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya-

                                                           
43

Deni Darmawan, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 

159. 
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jawab dengan responden). Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga 

disebut angket berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab 

atau direspon oleh responden.Dalam penelitian kuantitatif, penggunaan angket 

atau kuesioner adalah yang paling sering ditemui karena jika dibuat secara 

intensif dan teliti, angket mempunyai keunggulan jika dibanding dengan alat 

pengumpul lainnya.
44

 

 Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya, atau hal-hal yang diketahuinya.Adapun jenis angket yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis angket tertutup, yaitu kuesioner 

yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban lengkap sehingga 

responden hanya memilih salah satu jawaban yang tersedia. 

 Adapun skala pengukuran menggunakan model skala Likert. Dengan 

skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan.Skala Likert ini terdiri dari empat alternatif jawaban yang terdiri 

dari jumlah item yang disajikan dalam bentuk kalimat pernyataan negatif 

ataupun positif yang harus direspon oleh subyek, dengan skor pada masing-

masing item berada pada gradasi sangat positif sampai sangat negatif pada 
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Sukardi, Metodologi PenelitianPendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 76. 
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rentang 1-4 untuk skor jawabannya.
45

Untuk rincian alternatif jawabannya 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.2 Pedoman Skor Jawaban Pernyataan 

Alternatif Jawaban Skor (positif) Skor (negatif) 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak pernah 1 4 

 

2.  Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan 

tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian 

suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamihan 

yang sukar diperoleh, sukar ditemukan, dan membuka kesempatan untuk lebih 

memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.
46

Teknik 

dokumentasi dilakukan peneliti untuk mengambil dokumen berupa identitas 

sekolah, visi, misi, tujuan, fasilitas, sarana prasarana di MI Ma’arif Ngrupit 

Jenangan Ponorogo. 

E. Teknik Analisis Data 

 Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau 

sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi 

data berdasarkan variabel yang diteliti, melakukan penghitungan untuk menguji 

                                                           
45

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan…, 135. 
46

Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 183.  
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hipotesis yang telah diajukan.
47

Langkah ini diperlukan karena tujuan dari analisis 

data adalah menyusun dan menginterpretasikan data (kuantitatif) yang sudah 

diperoleh.
48

 

Karena data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, maka teknik 

analisis data menggunakan statistik. Adapun analisa dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pra Penelitian 

a. Uji Validitas  

 Validitas berasal dari bahasa Inggris validity yang berarti 

keabsahan.Dalam penelitian, keabsahan sering dikaitkan dengan instrumen 

atau alat ukur.Uji validitas merupakan syarat yang terpenting dalam suatu 

evaluasi.Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau keshahihan sesuatu instrumen.Suatu instrumen yang valid 

atau shahih mempunyai validitas yang tinggi.Sebaliknya instrumen yang 

kurang valid berarti memiliki validitas rendah.
49

 Peneliti akan melakukan uji 

validitas di MI Singosaren Jenangan Ponorogo kelas IV yang berjumlah 30 

siswa/siswi untuk mengetahui kevalidan instrumen.  

 Untuk menguji validitas tersebut peneliti menggunakan analisis 

program SPSS. Untuk tingkat validitas dilakukan uji signifikansi dengan 
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Sugiyono, Metodologi Penelitian …, 207. 

  
48

Bambang Prasetio dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan 

Aplikasi (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), 170. 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), 144-145. 
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membandingkan nilai “r” hitung dengan nilai “r” tabel. Untuk degree of 

freedom (df) = n – nr di mana n adalah jumlah sampel, jadi n = 30 dan 

variabel yang dikorelasikan sebanyak 2 buah, jadi nr = 2. Maka df = 30 – 2 

=28 dengan demikian harga “r” tabel pada taraf signifikansi 5% adalah 

0,361. Kemudian, jika “r” hitung (untuk tiap-tiap pernyataan dapat dilihat 

pada kolom (total correlation) lebih besar dari “r” tabel maka butir 

pernyataan tersebut dikatakan valid. 

 Hasil perhitungan validitas  instrumen  variabel lingkungan sekolah 

sebanyak 20 item pernyataan, terdapat 16 item pernyataan di antaranya 

dinyatakan valid. Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket untuk 

validitas lingkungan sekolah dapat dilihat pada lampiran 3. Sedangkan untuk 

mengetahui hasil perhitungan validitas butir soal instrumen penelitian 

variabel lingkungan sekolah dapat dilihat pada data output SPSS lampiran 4. 

Hasil perhitungan validitas tiap item instrumen tersebut akan disimpulkan 

dalam tabel rekapitulasi di bawah ini:  

Tabel 3.3 Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian 

  Lingkungan Sekolah 

 
Variabel No.Item Total Correlation 

“r” Hitung 

“r” Tabel Keterangan 

Lingkungan 

Sekolah 

(Variabel X) 

1 0.3356 0,349 Drop 

2 0.6798 0,349 Valid 

3 0.6281 0,349 Valid 

4 0.6329 0,349 Valid 

5 0,5079 0,349 Valid 

6 0.5076 0,349 Valid 

7 0.7101 0,349 Valid 
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Variabel No.Item Total Correlation 

“r” Hitung 

“r” Tabel Keterangan 

8 0,6242 0,349 Valid 

9 0,4836 0,349 Valid 

10 0,2281 0,349 Drop 

11 0,7249 0,349 Valid 

12 0,4942 0,349 Valid 

13 0,6529 0,349 Valid 

14 0,5160 0,349 Valid 

15 0,3448 0,349 Drop 

16 0,4978 0,349 Valid 

17 0,6749 0,349 Valid 

18 0,5277 0,349 Valid 

19 0,4677 0,349 Valid 

20 0,2818 0,349 Drop 

 

Untuk perhitungan validitas instrumen motivasi belajar siswa/siswi, 

dari 20 item pernyataan terdapat 16 item pernyataan yang valid.Adapun 

untuk mengetahui skor jawaban angket validitas motivasi belajar siswa/siswi 

dapat dilihat pada lampiran 5. Sedangkan untuk mengetahui hasil 

perhitungan validitas butir soal instrumen penelitian variabel motivasi 

belajar siswa/siswi dapat dilihat pada data output SPSS lampiran 6. Hasil 

perhitungan validitas tiap item instrumen tersebut akan disimpulkan dalam 

tabel rekapitulasi di bawah ini: 

Tabel 3.4 Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian  

Motivasi Belajar Siswa/Siswi  

   

Variabel No.Item 
Total Correlation 

(“r” hitung) “r” Tabel Keterangan 

Motivasi 

Belajar 

 

1 0,666 0,349 Valid 

2 0,187 0,349 Drop 

3 0,442 0,349 Valid 
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Variabel No.Item 
Total Correlation 

(“r” hitung) “r” Tabel Keterangan 

Motivasi 

Belajar 

4 0,386 0,349 Valid 

5 0,612 0,349 Valid 

6 0,489 0,349 Valid 

7 0,430 0,349 Valid 

8 0,270 0,349 Drop 

9 0,244 0,349 Drop 

10 0,475 0,349 Valid 

11 0,584 0,349 Valid 

12 0,391 0,349 Valid  

13 0,371 0,349 Valid 

14 0,154 0,349 Drop 

15 0,451 0,349 Valid 

16 0,510 0,349 Valid 

17 0,428 0,349 Valid 

18 0,441 0,349 Valid 

19 0,114 0,349 Drop 

20 0,428 0,349 Valid  

  

 Dari kedua tabel di atas dapat diketahui bahwa masing-masing item 

pernyataan yang memiliki “r” hitung lebih besar ( > ) dari “r” tabel (0,349) 

dan bernilai positif, maka item pernyataan tersebut dinyatakan valid. 

b. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang 

reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.
50

Ini berarti 

semakin reliabel suatu tes memiliki persyaratan maka semakin yakin kita 

dapat menyatakan bahwa dalam hasil suatu tes mempunyai hasil yang 
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samaketika dilakukan tes kembali.
51

Hasil analisis dapat digunakan untuk 

memprediksi reliabilitas instrumen.
52

 Adapun teknik yang digunakan untuk 

menganalisis reliabilitas instrumen ini menggunakan teknik alpha cronbach, 

pada analisis tersebut peneliti akan menghitung dengan menggunakan 

program SPSS yang dapat dilihat pada output SPSS lampiran 7. Adapun di 

bawah ini merupakan hasil rekapitulasi uji reliabilitas instrumen variabel 

lingkungan sekolah dan motivasi belajar: 

Tabel 3.4 Uji Relibilitas Instrumen 

Variabel Jumlah Item 
Chronbach 

Alpha 
Keterangan 

Lingkungan Sekolah 16 item 0,882 Reliabel 

Motivasi Belajar 15 item 0,757 Reliabel 
 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa, pada instrumen variabel 

lingkungan sekolah memiliki hasil Chronbach Alpha sebesar 0,882 jauh di 

atas 0,6.
53

  Sedangkan pada instrumen variabel motivasi belajar memiliki hasil 

Chronbach Alpha sebesar 0,757 jauh di atas 0,6. Sehingga dapat disipulkan 

bahwa kedua instrumen masing-masing variabel tersebut reliabel. 

2. Teknik Analisis Data 

a. Uji Prasarat Analisis 

1) UjiNormalitas 

                                                           
51

Sukardi, Metodologi…,  127-128. 
52

Sugiyono, Metode Penelitian…..185. 
53

Toni Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS (Yogyakarta: Universitas Atma 

Jaya, 2009) ,112. 
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Uji persyaratan ini berlaku untuk penggunaan rumus parametrik 

yang diasumsi normal yaitu uji normalitas. Uji normalitas data 

dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari 

data yang  berdistribusi normal. Analisis data mensyaratkan data 

berdistribusi normal untuk menghindari bias dalam analisis data. 

Data outlier (tidak normal) harus dibuang karena menimbulkan bias 

dalam interpretasi dan mempengaruhi data lainnya.
54

 

 Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji 

normalitas data, antara lain uji chi-kuadrat, uji liliefors, dan uji 

kolmogorov-smirnov. Adapau teknik pengujian normalitas pada 

penelitian ini adalah menggunakan uji kolmogorov-smirnov, data 

yang di uji adalah tentang pengaruh lingkungan sekolah dengan 

motivasi belajar siswa/siswi kelas IV di MI Ma’arif Ngrupit 

Jenangan Ponorogo yang dihitung dengan bantuan SPSS. 

b.    Uji Hipotesis 

Untuk menjawab rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2 

digunakan analisis statistik deskriptif dengan menghitung mean dan 

standart deviasiyang digunakan untuk menentukan kategori data 

yang diteliti, untuk menganalisis data tersebut peneliti 

menggunakan bantuan analisis dengan SPSS. 
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Dalam penelitian ini juga digunakan analisis regresi linier 

sederhana  untuk menjawab rumusan masalah ketiga, dapat dilakukan 

dengan bantuan SPSS. Analisisregresi linier digunakanuntuk 

mengetahui pengaruh antara satu variabel independen dengan satu 

variabel dependem yang ditampilkan dalam bentuk persamaan 

regresiVariabel independen dilambangkan dengan X sedangkan 

variabel dependen dilambangkan dengan Y.  Ada beberapa persyaratan 

asumsi dasar yang diperlukan jika hendak menggunakan rumus regresi 

linier sederhanayaitu: 

a. Data berdistribusi normal. 

b. Variabel yang dihubungkan mempunyai data linear. 

c. Variabel yang dihubungkan mempunyai data yang dipilih secara 

acak. 

d. Variabel yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama dari 

subyek yang sama pula (variasi skor variabel yang dihubungkan 

harus sama).Variabel yang dihubungkan mempunyai data interval 

atau rasio.
55

 

Uji hipotesis secara serempak digunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara variabel lingkungan sekolah dengan variabel motivasi 

belajar.Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung 

dengan F table. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo 

 Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Ngrupit berdiri pada tahun 1957 yang 

pada saat itu dengan nama Sekolah Agama Islam (S.A.I.), yang pelajarannya 

sebagian banyak pelajaran agama dan sebagian pelajaran pelajaran umum. 

 Adapun pendiri serta pengelola pada saat itu adalah 4 serangkai 

yakni: 

a. Bapak Muh. Syarwani 

b. Bapak Asrofun 

c. Bapak Suparman 

d. Bapak Abu Nasir 

Pelaksanaan pendidikan di Madrasah ini adalah masuk sore selama 

3 (tiga) tahun, sampai tahun 1960, yang tempat pendidikannya di Komplek 

Pondok atau Masjid Gambiran dengan menggunakan tempat belajar yang 

sangat sederhana yakni dingklik dipergunakan sebagai meja tulis dan galar 

(tikar bambu) sebagai tempat duduk. 

Setelah tahun 1960 ada suatu instruksi yang maksudnya setiap 

kegiatan pendidikan yang merupakan suatu sekolah supaya mendaftarkan dan 

menggabungkan diri pada suatu lembaga pendidikan dari suatu 
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organisasi.Oleh karena itu madrasah ini masuk pada lembaga pendidikan yang 

bernaung di bawah Partai Nahdlotul Ulama dan berganti nama Madrasah 

Nurul Islam yang kemudian mendapatkan pengesahan serta piagam dari 

Jakarta. 

Pada tahun 1961 sampai 1962 Madrasah dipindahkan ke rumah Ibu 

Satari dan Bapak Muh. Syarwani (depan komplek madrasah sekarang) yang 

pada saat itu sudah mulai dirintis pembuatan meja dan tempat duduk 

meskipun sebagian masih meminjam meja dan tempat duduk milik 

masyarakat sekitar. 

Berhubung pada saat itu Bapak Muh. Syarwani mempunyai hajat, 

terpaksa madrasah dipindahkan ke rumah Bapak Asrofun sampai tahun 1964 

dan dikembalikan ke rumah Bapak Syarwani sampai tahun 1965. 

Sebenarnya sejak tahun 1962 sudah mulai dibangun gedung 

sebanyak 3 (tiga) lokal, namun karena keterbatasan biaya hanya selesai 

dindingnya saja.Akhirnya pada awal Nopember 1965 (setelah peristiwa G 30 

S/PKI), Alhamdulillah hasil dari swadaya masyarakat di Dukuh Gambiran ini 

gedung madrasah dapat didirikan sebanyak 3 lokal.Kayunya dari trembesi dari 

miliknya Bapak Kyai Malo.Sejak saat itu gedung sudah bisa ditempati, 

meskipun bangunan belum sempurna sampai tahun 1972. 

Setelah tahun 1972 pengurus dan masyarakat mempunyai hasrat 

untuk merehab gedung dengan biaya sendiri serta swadaya dari 

masyarakat.Modal madrasah hanya sekitar Rp. 90.000,00. Namun berkat kerja 
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keras pengurus dengan semua elemen dan masyarakat dapat menyelesaikan 

rehab tersebut. 

2.  Profil Singkat Sekolah 

Profil Sekolah MI Ma’arif  Ngrupit Jenangan Ponorogo (lampiran 8). 

3. Letak Geografis MI Ma’arif Ngrupit 

  Secara geografis MI Ma’arif Ngrupit terletak di jalan Gambir Anom 

23 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa 

Timur. 

  Batas MI Ma’arif Ngrupitsebelah timur berbatasan dengan SMP 

Ma’arif 5 Ponorogo, sebelah selatan berbatasan dengan persawahan 

penduduk, sebelah utara berbatasan dengan Jalan raya Gambir Anom 23, 

sebelah barat berbatasan dengan rumah penduduk. 

4.  Visi, Misi, dan Tujuan MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo 

a. Visi  

Terwujudnya Generasi Muslim yang berakhlaqul karimah, unggul 

prestasi, dan IPTEK serta berbudaya lingkungan. 

b. Misi  

1) Memberikan pembelajaran dasar-dasar beragama sesuai dengan 

ajaran Islam Ahlussunah Wal Jama’ah. 

2) Menumbuhkembangkan budaya nilai-nilai aklaqul karimah dalam 

lingkungan Madrasah. 
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3) Menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai dengan tuntunan 

zaman dan kebutuhan masyarakat. 

4) Mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler untuk menggali bakat 

dan minat murid. 

c.  Tujuan 

1) Mampu tekun dan terampil dalam melaksanakan rukun Islam. 

2) Memiliki standar pedoman perilaku akhlaqul karimah di 

lingkungan madrasah. 

3) Terlaksananya pembelajaran PAKEM di seluruh kelas. 

4) Nilai rata-rata ketuntasan minimal dan UAS BN mencapai 8,00. 

5) Berdayasaing dan diterima di sekolah/madrasah favorit, SSN, dan 

RSBI. 

6) Mampu menguasai TIK khususnya program Microsoft Word dan 

Excel. 

7) Mampu dan terampil dalam Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan 

Bahasa Jawa. 

8) Berprestasi di tingkat kabupaten baik dalam bidang studi dan Olah 

Raga. 

5. Data Guru dan Karyawan 

   Guru di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo terdiri dari 14 tenaga 

kependidikan, diantaranya sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Keadaan Guru MI Ma’arif Ngrupit Jenangan 

No Nama Jabatan 

1 Elis Sri Winaroh, S.Pd. Kepala Madrasah 

2 Drs. Qomari Waka Kesiswaan 

3 Nur Cholis, S.Pd.I. Guru 

4 Puspita Endraswati, S.Pd. Guru 

5 Aris Ady Ariawan, S.Pd. Guru 

6 Anik Achviana, S.Pd.I. Guru 

7 Sri Wahyuni, S.P. Guru 

8 Badrun Guru 

9 Jumrotus Subiannah, S.Pd.I. Guru 

10 Budi Hariyanto, S.Pd. Guru 

11 Ika Lutfiana, S.Pd. Guru 

12 Muhammad Latif Nahrowi, S.Pd.I. Guru 

13 Mar’Atul Chasanah Guru 

14 Syamsul Musthofa Penjaga Madrasah 

 

6. Data Siswa Siswi Pada Tahun Pelajaran 2016/2017 

Siswa–siswi MI Ma’arif Ngrupit berjumlah 268 anak. Untuk lebih 

rinci jumlah siswa dan siswi MI Ma’arif Ngrupit Jenangan tahun pelajaran 

2016/2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Jumlah Siswa/Siswi  

diMI Ma’arif NgrupitJenangan Ponorogo 

 

Kelas Jumlah Rombel Laki-laki Perempuan Jumlah 

I 2 27 21 48 

II 2 29 27 56 

III 2 25 25 50 

IV 2 25 16 41 

V 1 12 18 30 

VI 2 14 29 43 

Total 11 132 136 268 
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7.   Sarana dan Prasarana MI Ma’arif Ngrupit 

MI Ma’arif Ngrupit sudah memiliki sarana dan prasarana yang cukup 

menunjang untuk proses kegiatan belajar dan mengajar. Namun jumlah 

rombongan belajar lebih besar dari jumlah ruang belajar yang tersedia. 

Prasaranya memiliki 10 ruang kelas dan 1 ruang pinjam milik SMP Ma’arif 5 

Ponorogo, setiap ruang kelas dilengkapi papan tulis, almari, dan alat peraga 

serta media gambar yang menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana dan 

prasaran yang berada diluar kelas meliputi ruang guru, ruang kepala 

madrasah, ruang klinik madrasah, ruang perpustakan, ruang Laboratorium, 

Komputer, toilet guru, toilet siswa, dan gudang madrasah. Untuk alat atau 

sarana olah raga dan kesehatan kurang tersedia 

B. Deskripsi Data 

1. Data tentang Lingkungan Sekolah Siswa/Siswi kelas IV di MI Ma’arif 

Ngrupit Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 

Maksud deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk 

memberikan gambaran sejumlah data hasil penskoran angket yang telah 

disebarkan pada siswa kelas IV di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo 

sesuai dengan kisi-kisi instrumen yang telah ditetapkan.Setelah diteliti, 

peneliti memperoleh data tentang lingkungan sekolah kelas IV MI Ma’arif 

Ngrupit Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. Adapun komponen 

yang diukur mengenai lingkungan sekolah pada siswa kelas IV di MI 



48 

 

 

 

Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo adalah dapat dilihat dalam kisi - kisi 

berikut: 

Tabel 4.3 Kisi-kisi Angket Lingkungan Sekolah 

Variabel Penelitian Indikator No. Item 

Pernyataan 

Variabel Bebas 

(Independen): 

1. Lingkungan Sekolah 

 

 

 

 
 

2. Lingkungan Fisik 

a. Sarana dan Prasarana 

sekolah 

 

4,6,11,1213,14,16, 

17,18,19 

b.  Kelengapan  sekolah 5 

2.  Lingkungan Non 

Fisik/Sosial 

a. Interaksi antara guru 

dengan peserta didik. 

 

 

7,8,9 

 

b.  Interaksi antara peserta 

didik dengan peserta 

didik. 

 

2.3 

 

Adapun hasil skor lingkungan sekolah siswa/siswi kelas IV di MI 

Ma’arif  Ngrupit Jenangan Ponorogo dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 Distribusi FrekuensiVariabel Lingkungan Sekolah 

 

No Skor Lingkungan Sekolah Frekuensi 

1 62 2 

2 60 1 

3 57 1 

4 56 2 

5 55 3 

6 54 1 

7 53 3 

8 52 1 

9 51 7 

10 50 4 

11 49 3 

12 48 1 

13 47 2 
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No Skor Lingkungan Sekolah Frekuensi 

14 46 1 

15 45 2 

16 44 2 

17 43 1 

18 42 1 

19 41 1 

20 40 1 

 Jumlah 40 

 

Untuk mengetahui data tentang lingkungan sekolah, maka peneliti 

menggunakan angket yang diberikan kepada 40 responden, angket ini terdiri 

dari 16 item pernyataan.Setelah diketahui skor jawaban angket lalu mencari 

mean dan standar deviasi dari data yang sudah diperoleh. Berikut tabel 

perhitungan mean dan standar deviasi. 

Tabel 4.5 Deskrisi Data Lingkungan Sekolah 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Lingkungan 

Sekolah 
40 40 62 50.32 5.346 

Valid N (listwise) 40     

 

Data di atas merupakan output SPSS yang diperoleh dari hasil 

perhitungan angket lingkungan sekolah yang diberikan kepada siswa kelas 

IV di MI Ma’arif  Ngrupit Jenangan Ponorogo. Dari perhitungan  tersebut 

dapat diketahui bahwa N merupakan jumlah sampel yaitu 40 siswa, nilai 
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mean sebesar 50,32 pada nilai standart deviasi sebesar 5,346 nilai minimum 

atau nilai terendah adalah 40 sedangkan nilai maksimunya  adalah 62. 

Untuk menentukan tingkatan lingkungan sekolah siswa itu tinggi, 

sedang atau rendah maka dibuat pengelompokan dengan bantuan SPSS dan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

a. Lingkungan Sekolah tinggi : X > Mean + SD 

b. Lingkungan Sekolah sedang : Mean – SD  X  Mean + SD 

c. Lingkungan Sekolah rendah : X < Mean – SD 

adapun perhitungannya adalah sebagai berikut : 

a. X > Mean + SD  = X > 50,32 + 5,346 atau X > 55,666 

b. Mean – SD  X  Mean + SD = 50,32 - 5,346  X  50,32 + 5,346 atau 

44,974  X  55,666 

c. X < Mean – SD = X< 50,32 – 5,5346 atau < 44,974 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 55,66   

dikategorikan lingkungan sekolah siswa/siswi kelas IV di MI Ma’arif 

Ngrupit Jenangan Ponorogo tinggi dan skor antara 45,974 - 55,666 

dikategorikan lingkungan sekolah siswa/siswi kelas IV di MI Ma’arif 

Ngrupit Jenangan Ponorogo sedang kemudian skorkurang dari 45,974 

dikategorikan lingkungan sekolah siswa/siswi kelas IV di MI Ma’arif 

Ngrupit Jenangan Ponorogo rendah. Untuk mengetahui lebih jelas tentang 
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lingkungan sekolah siswa/siswi kelas IV di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan 

Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 Kategorisasi Lingkungan Sekolah Siswa/Siswi Kelas IV 

di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo 

No Nilai Frekuensi Persentase Kategori 

1 > 55,666 6 15% Tinggi 

2 44,974 - 55,666 28 70% Sedang 

3 < 44.974 6 15% Rendah 

Jumlah 40   

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

lingkungan sekolah siswa/siswi kelas IV di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan 

Ponorogo dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 6 siswa dengan 

persentase 15% dalam kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 28 anak 

dengan persentase 70% dan dalam kategori rendah dengan frekuensi 

sebanyak 6 anak dengan persentase 15%. Dengan demikian secara umum 

dapat dikatakan bahwa lingkungan sekolah siswa/siswi kelas IV di MI 

Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo adalah dalam kategori sedang dengan 

28 responden. 

2. Data tentang Motivasi Belajar Siswa/Siswi Kelas IV di MI Ma’arif 

Ngrupit Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 

Maksud deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk 

memberikan gambaran sejumlah data hasil penskoran angket yang telah 

disebarkan pada siswa/siswi kelas IV di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan 
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Ponorogo sesuai dengan kisi-kisi instrumen yang telah ditetapkan. Setelah 

diteliti, peneliti memperoleh data tentang motivasi belajar siswa kelas IVMI 

Ma’arif  Ngrupit Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. Adapun 

komponen yang diukur mengenai motivasi belajar siswa kelas IVMI Ma’arif 

Ngrupit Jenangan Ponorogo adalah dapat dilihat dalam kisi-kisi berikut:  

Tabel 4.7 Kisi-kisi Angket Motivasi Belajar 

Variabel Penelitian Indikator 
No. Item 

Pernyataan 

Variabel Terikat 

(Dependen):  Motivasi 

Belajar 

1. Adanya hasrat dan 

keinginan untuk 

berhasil. 

3 

2. Adanya dorongan dan 

kebutuhan untuk 

belajar. 

5,6,7 

3. Adanya harapan dan 

cita-cita masa depan. 

1,11,1O 

4. Adanya penghargaan 

untuk belajar. 

15, 17 

5. Adanya kegiatan yang 

menarik untuk belajar. 

14, 

15,17,19 

6. Adanya lingkungan 

belajar yang kondusif. 

18, 20 

 

Adapun hasil skor motivasi belajar siswa/siswi kelas IV di MI 

Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Disrtibusi Frekuensi Variabel 

Motivasi Belajar  

 

No Skor Motivasi Belajar Frekuensi 

1 57 1 

2 55 1 

3 54 2 
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No Skor Motivasi Belajar Frekuensi 

4 53 1 

5 52 3 

6 51 2 

7 50 1 

8 49 2 

9 48 3 

10 47 2 

11 46 3 

12 45 2 

13 44 3 

14 43 4 

15 42 4 

16 41 3 

17 40 1 

 Jumlah 40 

    

   Adapun angket penelitian variabel motivasi belajar siswa dapat dilihat 

pada lampiran 2.Hasil penskoran angketvariabel motivasi belajar siswa/siswi 

kelas IV di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo dapat dilihat pada 

lampiran 9. 

   Untuk mengetahui data tentang motivasi belajar, maka peneliti 

menggunakan angket yang diberikan kepada 40 responden, angket ini terdiri 

dari 15 item pernyataan, setelah diketahui skor jawaban angket lalu mencari 

mean dan standar deviasi dari data yang sudah diperoleh. Berikut tabel 

perhitungan mean dan standar deviasi. 
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Tabel 4.9 Deskrisi Data Motivasi Belajar 

Descriptive Statistics 

 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Motivasi Belajar 40 40 57 46,85 4,481 

Valid N (listwise) 40     

 

Data di atas merupakan output SPSS yang diperoleh dari hasil 

perhitungan angket motivasi belajar yang diberikan kepada siswa/siswi kelas 

IV di Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo. Dari perhitungan tersebut dapat 

diketahui bahwa N merupakan jumlah sampel yaitu 40 siswa, nilai 

meansebesar 46,85 pada nilai standart deviasi sebesar 4,481 nilai minimum 

atau nilai terendah adalah 40 sedangkan nilai maxsimunya adalah 57. 

Untuk menentukan tingkatan motivasi belajar siswa itu tinggi, sedang 

atau rendah dibuat pengelompokan dengan bantuan SPSS dan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

a. Motivasi belajar tinggi : X > Mean + SD 

b. Motivasi belajar sedang : Mean – SD  X  Mean + SD 

c. Motivasi belajar rendah : X < Mean – SD 

adapun perhutungannya adalah sebagai berikut: 

a. X > Mean + SD  = X > 46,85 + 4,481 atau X > 51,331 
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b. Mean – SD  X  Mean + SD =  46,85 – 4,481  X  46,85 + 4,481 atau 

42,369  X 51,369 

c. X < Mean – SD = <X 47,40 - 4,766  atau < X 42,369 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 51,331 

dikategorikan motivasi belajar siswa/siswi kelas IV di Ma’arif Ngrupit 

Jenangan Ponorogo tinggi, dan skor antara 42,369 - 52,369 dikategorikan 

lingkungan sekolah siswa/siswi kelas IV diMI Ma’arif Ngrupit Jenangan 

Ponorogo sedang kemudian skor kurang dari 42,369 dikategorikan 

lingkungan sekolah siswa/siswi kelas IV di MI Ma’arif Jenangan Ponorogo 

rendah. Untuk mengetahui lebih jelas tentanglingkungan sekolah siswa/siswi 

kelas IV di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.10 Kategorisasi Motivasi Belajar 

No Nilai Frekuensi Persentase Kategori 

1 > 51,331 8 20% Tinggi 

2 42,369 - 51,369 24 60% Sedang 

3 < 42,39 8 20% Rendah 

Jumlah 40   

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

lingkungan sekolah siswa/siswi kelas IV di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan 

Ponorogo dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 8 siswa dengan 

persentase 20% dalam kategori sedang dengan  frekuensi sebanyak  24 siswa 

dengan persentase 60% dan dalam kategori rendah dengan frekuensi 
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sebanyak  8 siswa dengan persentase 20%. Dengan demikian secara umum 

dapat dikatakan bahwa motivasi belajar siswa/siswi kelas IV di MI Ma’arif 

Ngrupit Jenangan Ponorogo adalah dalam kategori sedang dengan 24 

responden. 

C. Analisis Data tentang Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap Motivasi 

BelajarSiswa/Siswi Kelas IV di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo. 

 a.Uji Normalitas 

Sebelum menggunakan rumus statistika kita perlu mengetahui asumsi yang 

digunakan dalam penggunaan rumus.Uji persyaratan ini berlaku untuk 

penggunaan rumus parametrik yang diasumsi normal yaitu uji 

normalitas.Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji normalitas data 

tentang pengaruh lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar siswa/siswi 

kelas IV di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo. 

Uji normalitas yang digunakan oleh peneliti adalah teknik Uji 

Kolmogorov Smirnov dan pengujiannya menggunakan SPSS versi 16.0 for 

windows.Kriteria dari normalitas data penelitian adalah apabila signifikansi 

lebih besar dari 0,05 maka data tersebut dikatakan berdistribusi normal.
56

Hasil 

perhitungan disajikan dalam tabel berikut sebagai berikut: 

Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas 

Variabel Signifikansi Kriteria Keterangan 

Lingkungan Sekolah 0,200 0,05 Normal 

Motivasi Belajar 0,200 0,05 Normal 

                                                           
56

Prayitno, SPSS Handbook, 39. 
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Adapun untuk mengetahui perhitungan dengan Kolomogorov Smirnov 

dapat dilihat pada lampiran 13. 

b. Pengajuan Hipotesis 

Setelah semua data terkumpul dari variabel X (Lingkungan Sekolah) 

dan Y (Motivasi Belajar) kemudian ditabulasikan.Untuk menganalisis data 

tentang pengaruh lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar siswa/siswa 

kelas IV di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo, maka peneliti 

menggunakan teknik perhitungan analisis regresi linier sederhana, dengan 

menggunakan SPSS.
57

 

  Tabel 4.11 ANOVA (Analysis of  Variance) 
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 286.845 1 286.845 13.166 .001
a
 

Residual 827.930 38 21.788   

Total 1114.775 39    

a. Predictors: (Constant), 

MOTIVASIBELAJAR 

   

b. Dependent Variable: LINGKUNGANSEKOLAH 

 

  

Tabel 4.12 Koefisien Determinasi 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1(Constant) 21.970 7.849  2.799 .008 

MOTIVASIBEL

AJAR 
.605 .167 .507 3.628 .001 
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 Andhita Dessy Wulansari, Statistika Parametik, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2012), 138-141.  
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Tabel di atas menyajikan hasil koefisien determinasi antara variabel 

lingkungan sekolah dan motivasi belajar siswa/siswi kelas IV di MI Ma’arif 

Ngrupit Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017.Nilai yang diperoleh 

sebesar 0.605 dengan signifikansi sebesar 0,001 dengan jumlah N atau sampel 

40 siswa. 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dilakukan pengujian hipotesis 

dengan membandingkan taraf signifikansi dengan cara sebagai berikut: 

jika signifikansi > 0,05 maka Ho diterima. 

jika signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak. 

Pada kasus ini nilai signifikansi sebesar 0,001. Karena signifikansi 

kurang dari 0,05 maka Ho ditolak. Artinya ada pengaruh yang signifikan 

antara lingkungan sekolah dengan motivasi belajar siswa kelas IV di MI 

Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo. 

A. Pembahasan dan Interpretasi 

Lingkungan sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang utama 

setelah keluarga, karena pada lingkungan sekolah tersebut terdapat siswa-siswi, 

para guru, administrator, konselor, kepala sekolah, penjaga, dan lainnya hidup 

bersama dan melaksanakan pendidikan secara teratur dan terencana dengan 

baik.
58

Lingkungan sekolah juga memegang peranan penting bagi perkembangan 

para siswanya.Lingkungan ini meliputi lingkungan fisik sekolah seperti 

lingkungan kampus, sarana, dan prasarana belajar yang ada, sumber-sumber 
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Binti Maunah, Landasan Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2009), 180. 
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belajar, media belajar, dan sebagainya. Lingkungan sosial yang menyangkut 

hubungan siswa dengan teman-temannya, guru-gurunya serta staf sekolah yang 

lain. Lingkungan sekolah juga menyangkut lingkungan akademis, yaitu suasana 

dan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, berbagai kegiatan kokurikuler, dan 

sebagainya.
59

 

Lingkungan sekolah yang kondusif sangat mendukung bagi kenyamanan 

dan kelangsungan proses pembelajaran yang dialami di kelas. Peserta didik yang 

nyaman akan memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Pada buku “Psikologi 

Pendidikan (Sebuah Orientasi Baru)” oleh Iskandar mengatakan bahwa faktor 

ekstrinsik juga mempengaruhi dalam motivasi belajar.Faktor ekstrinsik berupa 

adanya penghargaan, lingkungan belajar yang menyenangkan, dan kegiatan 

belajar yang menarik.Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 

lingkungan sekolah berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa/siswi kelas IV 

MI  di Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 

 Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS dengan teknik perhitungan 

dengan analisis regresi linier sederhana di atas diperoleh nilai signifikansi 0,001.  

Tingkat signifikansinya menggunakan 0,05. Karena nilai signifikansi 0,001 

kurang dari 0,05, maka dengan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara lingkungan sekolahterhadap motivasi belajar 

siswa/siswi kelas di IV MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo. 
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Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), 164. 
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Hal ini memberikan gambaran bahwa motivasi belajar siswa dipengaruhi 

oleh lingkungan sekolah dalam kategori baik. Siswa dengan pengaruh  

lingkungan sekolah yang baik akan memiliki motivasi belajar yang tinggi pula. 

Sedangkan siswa dengan pengaruh lingkungan sekolah rendah akan memiliki 

motivasi belajar yang rendah pula. Macam-macam lingkungan sekolah siswa-

siswi yaitu ada dua lingkungan fisik non fisik. Lingkungan fisik terdiri dari: 

sarana dan prasarana sekolah, kelengkapan sekolah, dan lingkungan non fisik 

terdiri dari: interaksi antara guru dengan peserta didik, interaksi antara peserta 

didik dengan peserta didik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkanpokokpermasalahan yang 

telahdiajukanpadababpendahuluandalamskripsiini, sertadidukung data 

hasilpenelitian yang telahdiolahdenganmenggunakan 

SPSSdandianalisisdenganmenggunakanteknikstatistikregresi linier sederhana, 

padaakhirnyaskripsiinidapatdiambilkesimpulan:  

1. Berdasarkanhasil data denganmenggunakan SPSS 

tentanglingkungansekolahdi MI 

Ma’arifNgrupitJenanganPonorogotahunpelajaran 2016/2017 

menunjukkanbahwatingkatlingkungansekolah di MI 

Ma’arifNgrupitJenanganPonorogodalamkategorisedangsebanyak 28siswa 

(70%).  

2. Berdasarkanhasil data denganmenggunakan SPSS 

tentangmotivasibelajarsiswa/siswikelas IV di MI 

Ma’arifNgrupitJenanganPonorogotahunpelajaran 2016/2017 

menunjukkanbahwatingkatmotivasibelajardalamkategorisedangsebanyak 24 

siswa (60%). 

3. Berdasarkanhasilperhitungandenganmenggunakan SPSS 

denganteknikanalisismenggunakanregresi linier 
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sederhanadiketahuidengantingkatsignifikansi 0,05 

makadiperolehnilaisignifikansi 0,001 kurangdari 0,05 maka Ho ditolak, 

artinyalingkungansekolahberpengaruhterhadapmotivasibelajarsiswa/siswikela

s IV di MI Ma’arifNgrupitJenanganPonorogo. 

B. Saran 

Berdasarkanhasilpenelitian yang telahdilakukan, makapenelitimemberikan 

saran sebagaiberikut: 

1.Kepalasekolahdiharapkanmampumenciptakankondisilingkungan yang 

kondusifbagipesertadidiksertamemberikankesempatankepadasemua guru 

untukmengikutikegiatan di 

luarsekolahsebagaiupayapeningkatanketerampilanmengajar yang 

dapatmeningkatkanmotivasidalampembelajaran. 

Sepertimengikutidiklattentangpembelajaransiswa, seminar 

keterampilanmengajar, pelatihanpengajaran, dan lain-lain. 

2.Guru diharapkanmampumenciptakanlingkungansekolah yang 

baikbagipesertadidik agar 

pesertadidiksemakintermotivasiuntukbelajarsehinggatujuanpembelajarandapat

tercapaisecara optimal. 

3.Bagipenelitiselanjutnya, diharapkandapatmenelitifaktor-faktor lain yang 

jugamempengaruhimotivasibelajarsiswaselainlingkungansekolahsepertihasilb

elajarsiswa, minatbelajarsiswadan lain-lain sehinggadapatdiketahuikontribusi 

yang diberikanuntukmotivasibelajar. 
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