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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Motivasi belajar sangatlah penting untuk mendorong semangat belajar 

dalam mengikuti proses belajar di sekolah. Siswa yang memiliki dorongan 

atau keinginan yang kuat dalam dirinya akan memiliki semangat untuk 

belajar di kelas. motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada 

siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada 

umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung.
1
Ada 

beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk dapat memotivasi siswa 

dalam pembelajaran dikelas.Di antaranya adalah dengan memberikan 

penghargaan, pujian, ataupun dengan memberikan penguatan kepada siswa. 

Motivasi sangat diperlukan dalam suatu kegiatan belajar untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Motivasi merupakan suatu proses didalam diri 

individu, didalam proses ini kita bisa melihat tingkah laku yang tampak.
2
 

Menurut James sebagaimana dikutip  Wasty Soemanto, motivasi merupakan 

keadaan yang memberi dorongan kepada seseorang untuk melakukan suatu 

kegiatan guna mencapai tujuan.
3
Menurut Mc. Donald sebagaimana dikutip 

Sardiman, motivasi adalah perubahan tenaga dalam diri individu yang 

                                                           
1
Hamzah B Uno.Teori Motivasi Dan Pengukuranya .( Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 23 

2
 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan. (Jakarta: Rineka cipta, 2006), 203. 

3
Ibid; 205 



3 

 

 

ditandai dengan munculnya perasaan dalam usaha mencapai tujuan.
4
Ada tiga 

komponen utama dalam motivasi yaitu (i) kebutuhan, (ii) dorongan, (iii) 

tujuan.
5
 

Mengingat pentingnya motivasi belajar dalam mengatasi kesulitan 

belajar siswa/siswi, maka dari hasil pengamatan peneliti pada tanggal 6 

Oktober 2016 di SD Ma’arif Ponorogo dalam kegiatan pembelajaran di kelas 

V ditemukanmasih banyak guru yang hanya menyampaikan materi melalui 

ceramah saja tanpa adanya ketrampilan untuk mengadakan variasi baik dalam 

cara mengajar, penggunaan media pembelajaran, serta pola interaksi dan 

kegiatan peseta didik dalam belajar.Jadi, proses pembelajaran menjadi 

terkesan monoton, yang mengakibatkan kurangnya perhatian peserta didik, 

kejenuhan dan kebosanan yang dirasakan peserta didik dalam proses 

pembelajaran, akibatnya motivasi belajar siswa menurun. Selain itu dalam 

proses pembelajaran, siswa perlu adanya dorongan yang akan mendorong 

dalam proses belajarnya, baik dari dalam dirinya sendiri atau dari luar seperi 

lingkungan sekolah. Dari sinilah lingkungan dan Media diperlukan agar siswa 

terdorong dari luar, sehingga dengan adanya lingkungan sekolah yang baik 

dan media Pembelajaran yang tepat maka siswa tidak akan merasa bosan 

ataupun jenuh. Sehingga menjadikan motivasi belajar siwa semakin baik.
6
 

Agar proses belajar dapat berjalan sesuai dengan yang guru inginkan, 

maka siswa juga memerlukan motivasi. Motivasi dipengaruhi oleh 

                                                           
4
 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2007), 73 
5
Dimyati dan Mudjiono.Belajar dan Pembelajaranya  (Jakarta: RinekaCipta, 2006), 80  

6
Hasil Observasi 6 Oktober 2016 jam 07.30 di kelas VD SD Ma’arif Ponorogo 
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beberapafaktor baik itu faktor intrinsik maupun faktor ekstrinsik.Faktor 

intrinsik adalah motivasi yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu 

dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan 

untuk melakukan sesuatu.
7
Sedangkan faktor ekstrinsik adalah motif-motif 

yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar.
8
 

Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik dan faktor 

ekstrinsik. Faktor intrinsiknya berupa hasrat dan keinginan untuk berhasil dan 

dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor 

ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan lingkungan yang kondusif dan 

kegiatan belajar yang menarik.
9
Lingkungan yang kondusif dan kegiatan 

belajar yang menarik dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Seorang 

siswa jika tidak memiliki motivasi dalam belajar maka akan berpengaruh 

pada menurunnya hasil belajar dan prestasi siswa. Motivasi memiliki peran 

penting dalam proses belajar setiap siswa. Siswa yang memiliki motivasi akan 

dapat meningkatkan prestasi dalam belajarnya. 

Media pembelajaran juga berpengaruh terhadap motivasi belajar 

siswa. Ketika siswa menilai bahwa apa yang ditampilkan oleh guru tidak 

menarik maka siswa akan datar saja dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Sebaliknya ketika materi pembelajaran dibungkus sedemikian rupa 

menggunakan media yang menarik di samping metode yang tepat akan 

membawa siswa ke dalam alam pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga 

                                                           
7
Sardiman,A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2009), 89. 
8
Ibid., 90 

9
Hamzah B Uno.Teori Motivasi Dan Pengukuranya, 23 
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di dalam hati peserta didik tertanam bahwa pembelajarannya sangat 

menyenangkan, hal ini menimbulkan keinginan yang kuat dalam diri siswa 

untuk mengikuti pembelajaran seterusnya.Menuru Hamalik sebagaimana 

dikutip Azhar Arsyad, mengemukakan bahwa pemakaian media dalam proses 

belajar mengajar dapat membangkitkan keingintahuan dan minat baru bagi 

siswa, serta membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar 

mengajar dan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa.
10

 

Lingkungan sekolah juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar siswa.Lingkungan sekolah seperti para guru, 

staf administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi motivasi 

belajar siswa.Lingkungan sekolah secara fisik meliputi keadaan fisik sekolah, 

sarana dan prasarana di dalam kelas, keadaan gedung sekolah dan sebagainya. 

Faktor lingkungan sekolah yang mempengaruhi belajar meliputi metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, 

disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran diatas 

ukuran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah.
11

 

Sebagai anggota masyarakat siswa dapat terpengaruh oleh lingkungan 

sekitar.Oleh karena itu, kondisi lingkungan yang sehat turut mempengaruhi 

motivasi belajar.Pada umumnya, motif dasar yang bersifat pribadi muncul 

dalam tindakan individu setelah dibentuk oleh pengaruh lingkungan.
12

Oleh 

karena itu, motif individu untuk melakukan sesuatu, misalnya untuk belajar 

                                                           
10

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran. (Jakarta: Raja Grafindo Persada  2003), 15 
11

Slameto.Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. (Jakarta: RinekaCipta, 2013). 

64 
12

Hamzah B. Uno Teori Motivasi Dan Pengukuranya  (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 33. 
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dengan baik, dapat dikembangkan, diperbaiki, dan diubah melalui belajar dan 

latihan, dengan perkataan lain, melalui pengaruh lingkungan. 

Media pembelajaran merupakan salah satu unsur yang penting dalam 

proses belajar mengajar yang dapat dimuati pesan yang akan disampaikan 

kepada siswa baik berupa alat, orang maupun bahan ajar. Selain itu, media 

pembelajaran dapat merangsang siswa agar lebih efektif.Oleh karena itu, 

maka penggunaan media pembelajaran dapat merangsang siswa untuk 

belajar.
13

 

Pemanfaatan media pembelajaran sangat tergantung pada tujuan 

pengajaran, kemudian memperoleh media yang diperlukan serta kemampuan 

guru dalam menggunakannya dalam proses pengajaran.
14

 Media 

pembelajaran akan memudahkan siswa menerima dan mengingat materi yang 

telah disampaikan. Manfaat lain, akan memudahkan guru dalam 

menyampaikan materi, karena dapat ditunjukan secara langsung kepada 

siswa, suatu bukti konkrit berupa suara dan gambar gerak karena media 

pembelajaran berhubungan langsung dengan indra penglihatan dan 

pendegaran.  

Lingkungan sekolah juga memegang peranan penting bagi 

perkembangan belajar para siswanya. Lingkungan ini meliputi lingkungan 

fisik sekolah seperti lingkungan kampus, sarana dan prasarana belajar yang 

ada, sumber-sumber belajar, media pembelajaran, lingkungan sosial yang 

menyangkut hubungan siswa dengan teman-temannya, guru-gurunnya serta 

                                                           
13

 Basyarudin Usman, Media Pembelajaran (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 14 
14

Sudjana, Rifai, Media Pengajaran (Bandung: Sinar Baru, 1990), 4 
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staf sekolah yang lain. Lingkungan sekolah juga menyangkut lingkungan 

akademis, yaitu suasana dan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, berbagai 

kegiatan kurikuler, dan sebagainya. 

Lingkungan sekolah sangat penting,sekolah yang kaya dengan 

aktivitas belajar, memiliki sarana dan prasarana yang memadai, terkelola 

dengan baik, diliputi suasana akademis yang wajar, akan sangat mendorong 

semangat belajar para siswanya.
15

 

Melihat pentingnya kehadiran media pembelajaran dan lingkungan 

sekolah terhadap motivasi belajar siswa, akhirnya penulis mencoba 

membahas masalah ini dengan memilih judul  “Pengaruh Media 

Pembelajaran dan Lingkungan Sekolah Terhadap Motivasi Belajar Siswa 

Kelas VSD Ma’arif Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

B. Batasan Masalah 

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajarada dua, 

yaitu,motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik.Motivasi ekstrinsik yaitu 

motivasi yang berasal dari luar atau lingkungan seorang individu untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu, ada banyak motivasi dari luar seperti media 

pembelajaran dan lingkungan sekolah.Namun, karena luasnya bidang 

cakupan serta adanya berbagai keterbatasan, yakni keterbatasan teoritis dan 

metodologis, maka perlu adanya suatu lingkup dan batasan masalah. Dalam 

penelitian ini, masalah dibatasi pada media pembelajaran dan lingkungan 

sekolah denganmotivasi belajar siswa. 

                                                           
15

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

Rosdakarya, 2011),164  
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C. Rumusan Masalah 

1. Apakah media pembelajaran berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa 

kelas VSD Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017? 

2. Apakah lingkungan sekolah berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa 

kelas VSD Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017? 

3. Apakah media pembelajarandan lingkungan sekolah berpengaruh 

terhadap motivasi belajar siswa kelas VSD Ma’arif Ponorogo tahun 

pelajaran 2016/2017? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan pengaruh media pembelajaran terhadap motivasi 

belajar siswa kelas VSD Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 

2. Untuk menjelaskan pengaruh lingkungan sekolah terhadap motivasi 

belajar siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 

3. Untuk menjelaskan pengaruh media pembelajaran dan lingkungan 

sekolah terhadap motivasi belajar siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo 

tahun pelajaran 2016/2017. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktek sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap 

perkembangan teori pendidikan, kususnya pada strategi belajar mengajar, 

Perkembangan siswa, dan psikologi belajar yang terkait dengan 
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pengunaan media pembelajaran dan lingkungan sekolah dengan motivasi 

belajar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan agar kepala sekolah dapat menciptakan lingkungan yang 

Kondusif dan memelihara lingkungan tersebut bagi para peserta 

didik. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu guru dalam memilih 

dan menggunakan media pembelajaran yang baik unuk siswa, serta 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada guru 

dalam menciptakan lingkungan belajar yang baik bagi peserta didik 

agar peserta didik semakin termotivasi untuk belajar, sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

c. Bagi Orang Tua 

Hasil penelitian ini diharapakn dapat membantu orang tua untuk 

mengarahkan dan memotivasi anaknya dengan baik dan benar. 

d. Bagi peneliti yang akan datang 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran, peningkatan wawasan, dan referensi bagi peneliti yang 

akan datang 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika ini untuk mempermudah dan memberikan gambaran 

terhadap maksut yang terkandung dalam skripsi ini. Adapun sistematikanya 

adalah beriku ini: 

Bab pertama , merupakan gambaran umum untuk memberikan pola 

pemikiran bagi keseluruhan laporan penelitian yang meliputi latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua , adalah landasan teori tentang media 

pembelajaran,lingkungan sekolah, motivasi belajar serta kerangka berfikir 

dan pengajuan hipotesis.Bab ini dimaksut sebagai kerangka acuan teori yang 

dipergunakan untuk melakukan penelitian. 

Bab ketiga , berisi metode penelitian yang meliputi rancangan 

penlitian, populasi, dan sampel, instrument pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisa data, serta uji validitas reliabilitas 

instrument. 

Bab keempat, adalah temuan dan hasil penelitian yang meliputi 

gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisa data, (pengujian 

hipotesis) serta interpretasi. 

Bab kelima , merupakan penutup dari laporan penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERPIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media : secara harfiah kata media memiliki arti “perantara” 

atau “pengantar”. Association for education and communication 

technology (AECT)mendefinisikan sebagai benda yang dapat 

dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta 

instrument yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar 

mengajar, dapat mempengaruhi efektifitas program instruksional.
16

 

Menurut Marshall Mcluhan sebagaimana dikutip 

Harjanto,media adalah suatu eksistensi manusia yang 

memungkinkannya mempengaruhi orang lain yang tidak 

mengadakan kontak langsung dengan dia. Maksudnya adalah, media 

komunikasi mencakup surat-surat, televisi, film, dan 

telepon.
17

Menurut Gerlach & Ely sebagaimana dikutip Azhar 

Arsyad,media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, 

                                                           
16

Usman Basyarudin, Media Pembelajaran (Jakarta: Ciputat Pers, 2002),11. 
17

 Harjanto, Perencanaan Pengajaran(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 246 
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materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa 

mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap.
18

 

Menurut Gagne’ dan Briggs sebagaimana dikutipAzhar 

Arsyad, media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik 

digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri 

antara lain buku, tape recorder, kaset, video kamera, video recorder, 

film, slide (gambar bingkai), foto, gambar grafik, televisi dan 

komputer. Dengan kata lain, media adalah komponen sumber belajar 

atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di 

lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar.
19

 

Menurut Rossi dan Breidle sebagaimana dikutipWina 

Sanjaya,media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang 

dapat dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan seperti radio, 

televisi, buku, koran, dan majalah. Menurut Rossi sebagaimana 

dikutip Wina Sanjaya, alat-alat semacam radio dan televisi jika 

digunakan dan diprogram untuk pendidikan maka merupakan media 

pembelajaran.
20

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa media pembelajaran adalah suatu perantara 

yang menghubungkan si penyampai pesan (guru) dengan Si 

penerima pesan (siswa).Dalam hal ini, pesan berupa materi 

                                                           
18

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, 3 
19

Ibid; 4-5. 
20

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. 

(Jakarta:Kencana, 2009). 163 
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pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan dalam hal yang 

berhubungan dengan program pendidikan. 

b. Ciri-Ciri Media Pembelajaran 

Media pembelajaran agar dapat memberikan motivasi pada 

siswa syaratnya harus menarik.Media pembelajaran yang menarik 

sudah barang tentu merupakan media yang baik.Secara ringkas, 

peneliti melihat bahwa berikut merupakan ciri-ciri media 

pembelajaran yang menarik. 

1) Menggunakan gambar 

Menurut Levie & Lentz sebagaimana dikutip Azhar Arsyad, 

penggunaan gambar lebih menarik perhatian dan dapat 

mengurangi kebosanan dibanding dengan teks.Gambar atau 

lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa, dapat 

memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan 

mengingat informasi/pesan yang terkandung dalam gambar.
21

 

2) Menggunakan efek suara 

Efek suara dapat menciptakan suasana yang menarik dan 

memotivasi siswa, selain itu dapat mengembangkan 

keterampilan mendengar dan mengevaluasi apa yang telah 

didengar, sehingga dalam pembelajaran guru dapat menyiapkan 

                                                           
21

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, 17 
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variasi yang menarik dan perubahan-perubahan tingkat 

kecepatan belajar.
22

 

3) Menggunakan animasi 

Animasi merupakan deretan gambar bergerak yang berurutan 

dan dapat dilihat oleh mata kasar manusia dalam bentuk 

pergerakan.Animasi dapat merangsang siswa dalam 

pembelajaran yang melibatkan gambar-gambar guna 

menginformasikan atau mendorong lahirnya respons 

emosional.
23

 

4) Ada permainan (game) 

Program permainan yang dirancang dengan baik dapat 

memotivasi siswa meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilannnya.
24

 

5) Menggunakan teknik drama atau hiburan  

Menurut Kemp & Dayton sebagaimana dikutip Azhar Arsyad 

mengemukakan bahwa dengan menggunakan teknik drama atau 

hiburan dapat melahirkan minat dan merangsang siswa untuk 

bertindak (turut memikul tanggung jawab, melayani secara 

sukarela, atau memberikan sumbangan material), dengan 

demikianakan mempengaruhi sikap, nilai, dan emosi.
25

 

 

                                                           
22

Ibid; 149  
23

Ibid; 155 
24

Ibid; 162 
25

Ibid; 20 
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6) Ada latihan soal 

Sesuatu hal baru jarang sekali dapat dipelajari secara efektif 

hanya dengan sekali jalan.
26

Agar suatu pengetahuan atau 

keterampilan dapat menjadi bagian kompetensi atau kecakapan 

intelektual seseorang, haruslah pengetahuan atau keterampilan 

itu sering diulangi dan dilatih dalam berbagai konteks. Dengan 

demikian ia dapat tinggal dalam ingatan jangka panjang. Selain 

itu, latihan akan mempermahir keterampilan atau memperkuat 

penguasaan konsep.
27

Latihan soal, dapat menimbulkan perhatian 

siswa, dan dapat mengukur sejauh mana pemahaman siswa, 

sehingga dapat memicu minat dan motivasi pada siswa dalam 

belajar. 

7) Ada feed back (umpan balik) 

Media pembelajaran yang menarik dapat dilihat melalui feed 

back/umpan balik. Hasil belajar dapat meningkat apabila secara 

berkala kepada siswa diinformasikan kemajuan belajarnya. 

Pengetahuan tentang hasil belajar akan memberikan sumbangan 

terhadap motivasi belajar yang berkelanjutan.
28

 

8) Mudah dipahami  

“Salah satu ciri media pembelajaran yang baik adalah isi 

penyajiannya mudah dipahami siswa”.penyajian isi materi yang 

                                                           
26

Ibid; 74 
27

Ibid; 160 
28

Ibid; 74 
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mudah dipahami siswa akan dapat membangkitkan minat dan 

motivasi belajar.
29

 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri media 

pembelajaran yang menarik yaitu: Menggunakan gambar, 

menggunakan efek suara, menggunakan animasi, ada permainan 

(game), menggunakan teknik drama atau hiburan, ada latihan soal, 

ada feed back (umpan balik), mudah dipahami. 

c. Manfaat Media Pembelajaran 

Hamalik sebagaimana dikutip Azhar Arsyad menyatakan 

bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan 

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa.
30

 

Menurut Kemp & Dayton sebagaimana dikutip Azhar 

Arsyad, media pembelajaran dapat memenuhi 3 fungsi utama apabila 

media itu digunakan untuk perorangan, kelompok, atau kelompok 

pendengar yang besar jumlahnya (massal), yaitu (1) memotivasi 

minat atau tindakan, (2) menyajikan informasi, (3) memberi 

instruksi.
31

 

                                                           
29

 Sadiman, Media Pendidikan – Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya  
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Sudjana & Rivai sebagaimana dikutip Azhar Arsyad 

mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar 

siswa, yaitu:
32

 

1) pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

2) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat 

dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan 

mencapai tujuan pembelajaran. 

3) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, 

sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, 

apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran. 

4) Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab 

tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktifitas lain 

seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, 

memerankan, dll. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa manfaat penggunaan media adalah dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-

pengaruh psikologis terhadap siswa. 

 

                                                           
32
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d. Macam-Macam Media Pembelajaran 

Dalam perkembanganya media pembelajaran mengikuti 

perkrmbangan teknologi, secara umum media pembelajaran 

dikelompokkan menjadi: 

1) Media Visual 

Media visual adalah media yang hanya mengandalkan 

penglihatan, artinya media ini hanya dapat dilihat saja, 

tidakmegandung unsur suara. Media ini hanya menampilkan 

gambar diam (film rangkaian) slides (bimgkai), foto gambar atau 

lukisan, cetakan grafis, diagram, peta dan lainya.
33

 

Kelebihan media visual yaitu dalam media ini hanya siswa 

dapat melihat objek yang diperlihatkan guru dalam proses 

pembelajaranya sehingga peserta didik tahu objek apa yang 

sedang dijelaskan dan dipelajarinya. 

Kelemahan media visual yaitu dalam media ini hanya 

kemampuan penglihat saja yang terarah kemampuanya,  

sehingga siswa hanya mampu melihat gambar tanpa mengasah 

indra peraba dan indra pendengaran serta terbatas bagi yang 

mempunya kelainan penglihatan, atau buta. 

2) Media Audio 

Media audio adalah media yang hanya mengandalkan 

suaara saja seperti radio, cassette recorder, iringan hitam.Media 

                                                           
33
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ini tiak cocok untuk orang tuli atau mempunyaikelainan 

pendengaran. 

Kelebihan media audio yaitu dalam media ini siswa lebih 

focus karena peserta didik dituntut untuk lebih peka dalam 

pendengaranya. Jadi kemampuan peserta didik dalam 

mendengarkan dapat terasah. 

Kelemahan media audio yaitu dalam media ini hanya 

mengasah indra pendengar saja tanpa dapat mengasah indra 

penglihatan dan peraba. Selain itu media ini sangat terbatas bagi 

bagi yang mempunyai kelainan tuna rungu. 

3) Media Audio Visual 

Media audio visual adalah media yang mempunyai unsur 

suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan 

yang lebih baik, karena meliputi jenis media pertama dan kedua  

seperti contoh : rekama video, film dan sebagainya.
34

 

Kelebihan media audio visual yaitu dalam media ini 

mencangkup segala aspek indra pendengar, penglihat dan peraba. 

Sehingga kemampuan semua dapat terasah dengan baik karena 

dipergunakan dengan seimbang dan bersama. 

Kelemahan media audio visual yaitu keterbatasan biaya 

serta penerapanya yang harus mampu mencangkup segala aspek 

pendengaran, penglihatan dan peraba. 

                                                           
34
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4) Media Berbasis Cetakan 

Media berbasis cetakan yang umu digunakan adalah buku 

teks, pamphlet, poster, majalah dan lain sebagainya.
35

 

Kelebihan yang dimiliki oleh media ini diantaranya adalah 

peserta dapat belajar dan maju sesuai dengan kecapatan masing-

masing, peserta didik dapat mempelajari berulang kali dan 

lainya. 

Kelemahan dari media ini antara lain biaya percetakan 

mahal, sulit menampilkan gerak, umumnya media cetak hanya 

mampu membawa hasil ujian bersifat kognitif.
36

 

5) Media Panjang 

Media panjang biasanya digunakan untuk menyampaikan 

informasi didepan kelompok kecil.Contoh: papan tulis flip chart 

papan magneting dan lain-lain. 

Kelebihan media ini diantaranya adalah bermanfaat 

diruang maupun tanpa harus ada penyesuaian khusus, pemakaian 

dapat secara fleksibel membuat perubahan-perubahan sementara 

penyajian berlangsung. 

Kelemahan dari media ini antara lain pada saat menulis 

dipapan hal yang sering terjadi adalah guru membelakangi 
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peserta didik dan jika ini berlangsung lama tentu mengganggu 

suasana dan pengelolaan kelas.
37

 

e. Kegunaan Media Pembelajaran 

Secara umum media mempunyai kegunaan-kegunaan sebagai 

berikut: 

1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat 

verbalistis (dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka) 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera misalnya: 

a) Obyek terlalu besar bisa dihentikan dengan realita, gambar, 

film, model. 

b) Obyek yang kecil dapat dibantu dengan proyektor mikro, 

film atau gambar. 

c) Kejadian atau peristiwa dimasa lalu bisa ditampilkan dengan 

rekaman, film, foto atau secara verbal. 

3) Dengan sifat yang unik pada setiap siswa ditambah lagi dengan 

lingkungan  dan pengalaman yang berbeda, sedangkan 

kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap 

siswa.
38

 

f. Hambatan Media Pembelajaran 

Adapun hambatan dan gangguan yang sering terjadi dalam 

proses belajar mengajar antara lain: 
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1) Kekacauan penafsiran (salah tafsir); artinya istilah yang sama 

ditafsirkan berbeda. 

2) Pusat perhatian yang kurang, hal ini terjadi karena beberapa hal; 

a) Siswa tidak dapat memusatkan perhatian (gangguan 

kesehatan) 

b) Ingatan siswa terpaku kepada masalah lain yang lebih 

menarik 

c) Siswa melamun atau menghayal 

d) Prosedur penyampaian bahan pelajaran yang membosankan 

Keadaan fisik lingkungan yang mengganggu, antara lain 

dikarenakan oleh kurangnya ventilasi, kurang cahaya, pengaturan 

tempat duduk yang kuarang tepat dan juga penggunaan atau 

penempatan media yang kurang tepat.
39

 

2. Lingkungan Sekolah 

a. Pengertian Lingkungan Sekolah 

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi perkembangan manusia.Lingkungan mencakup 

segala materil dan stimulasi di dalam dan di luar individu, baik yang 

bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosial-kultural.
40

Lingkungan 

sekolah adalah tempat belajar bagi siswa dan teman-temannya untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan dari gurunya. Sekolah merupakan 

lingkungan pendidikan formal, karena di sekolah terdapat kurikulum 
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sebagai rencana pendidikan dan pengajaran, adanya guru-guru yang 

lebih profesional, sarana prasarana dan fasilitas pendidikan khusus 

sebagai pendukung proses pendidikan, serta adanya pengelolaan 

pendidikan yang khusus.
41

 

Lingkungan sekolah seperti para guru, staf administrasi, dan 

teman-teman sekelas juga dapat mempengaruhi semangat belajar 

siswa.Para guru yang menunjukkan sikap dan perilaku yang 

simpatik, misalnya rajin membaca dan berdiskusi dapat menjadi 

daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar siswa.Teman-teman 

yang rajin belajar dapat mendorong seorang siswa untuk lebih 

semangat dalam kegiatan belajarnya.lingkungan sekolah juga 

memegang peranan penting bagi perkembangan belajar siswa. 

Lingkungan sekolah ini meliputi:
42

 

1) lingkungan fisik sekolah seperti sarana dan prasarana belajar, 

sumbersumber belajar, serta media belajar. 

2) Lingkungan sosial menyangkut hubungan siswa dengan teman-

temanya, guru-gurunya, dan staf sekolah yang lain. 

3) Lingkungan akademis yaitu suasana sekolah, gedung sekolah, 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, dan tata tertib. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan 

bahwa lingkungan sekolah merupakan tempat bagi siswa untuk 

belajar bersama teman-temannya secara terarah guna menerima 
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transfer pengetahuan dari guru yang didalamnya yang meliputi 

lingkungan fisik (sarana prasarana belajar, sumber belajar, dan 

media belajar) sosial (hubungan dengan teman, guru, serta staf 

sekolah), dan akademik (suasana sekolah, gedung sekolah, 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran, serta tata tertib sekolah) yang 

semuanya akan mempengaruhi semangat dan motivasi siswa dalam 

belajar sehingga siswa dapat meraih keberhasilan dalam belajar. 

b. Fungsi Lingkungan Sekolah 

Lingkungan pendidikan/pengajaran memiliki fungsi-fungsi 

berikut ini:
43

 

1) Fungsi psikologis, stimulus bersumber/berasal dari lingkungan 

yang merupakan rangsangan terhadap individu sehingga terjadi 

respons, yang menunjukkan tingkah laku tertentu. Respons tadi 

pada gilirannya dapat menjadi suatu stimulus baru yang 

menimbulkan respons baru, demikian seterusnya. Ini berarti, 

lingkungan mengandung makna dan melaksanakan fungsi 

psikologis tertentu. 

2) Fungsi pedagogis, lingkungan memberikan pengaruh-pengaruh 

yang bersifat mendidik, khususnya lingkungan yang sengaja 

disiapkan sebagai suatu lembaga pendidikan, misalnya keluarga, 

sekolah, lembaga pelatihan, lembaga-lembaga social. Masing-
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masing lembaga tersebut memiliki program pendidikan, baik 

tertulis maupun yang tidak tertulis. 

3) Fungsi instruksional, program instruksional merupakan suatu 

lingkungan pengajaran/pembelajaran yang dirancang secara 

kusus. Guru yang mengajar, materi pelajaran, sarana dan 

prasarana pengajaran, media pengajaran dan kondisi lingkungan 

kelas (fisik) merupakan lingkungan yang sengaja dikembangkan 

untuk mengembangkan tingkah laku siswa. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan 

bahwa fungsi lingkungan sekolah yaitu: fungsi psikologis, fungsi 

pedagogis, fungsi instruksional. 

c. Aspek-aspek Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah juga memegang peranan penting bagi 

perkembangan belajar para siswanya. Lingkungan ini meliputi 

lingkungan fisik sekolah seperti lingkungan kampus, sarana dan 

prasarana belajar yang ada, sumber-sumber belajar, media 

pembelajaran, lingkungan sosial yang menyangkut hubungan siswa 

dengan teman-temannya, guru-gurunnya serta staf sekolah yang lain. 

Lingkungan sekolah juga menyangkut lingkungan akademis, yaitu 

suasana dan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, berbagai 

kegiatan kurikuler, dan sebagainya. 

Sekolah yang kaya dengan aktivitas belajar, memiliki sarana 

dan prasarana yang memadai, terkelola dengan baik, diliputi suasana 
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akademis yang wajar, akan sangat mendorong semangat belajar para 

siswanya.
44

 Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini 

mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, 

relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu 

sekolah, standar pelajaran diatas ukuran, keadaan gedung, metode 

belajar, dan tugas rumah.
45

 

1) Metode mengajar, adalah suatu cara/jalan yang harus dilalui di 

dalam mengajar. Metode mengajar guru yang kurang baik akan 

mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik pula. 

2) Kurikulum, diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan 

kepada siswa. Kurikulum yang tidak baik itu misalnya 

kurikulum yang terlalu padat, di atas kemampuan siswa, tidak 

sesuai dengan bakat, minat dan perhatian siswa. 

3) Relasi guru dengan siswa. Di dalam relasi (guru dengan siswa) 

yang baik, siswa akan menyukai gurunya, juga akan menyukai 

mata pelajaran yang diberikanya sehinga siswa berusaha 

mempelajari sebaik-baiknya. 

4) Relasi siswa dengan siswa. Guru yang kurang mendekati siswa 

dan kurang bijaksana, tidak akan melihat bahwa di dalam kelas 

ada grub yang saling bersaing secara tidak sehat. Jiwa kelas 

tidak terbina, bahkan hubungan masing-masing siswa tidak 

tampak. Menciptakan relasi yang baik antarsiswa adalah perlu, 
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agar dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap belajar 

siswa. 

5) Disiplin sekolah. Kedisiplinan sekolah erat hubunganya dengan 

kerajinan siswa dalam sekolah dan juga dalam belajar. 

Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan guru dalam 

mengajar dengan melaksanakan tata tertib, kedisiplinan 

pegawai/karyawan dalam pekerjaan administrasi dan 

kebersihan/keteraturan kelas, gedung sekolah, halaman dan lain-

lain. Kedisiplinan kepala sekolah dalam mengelola seluruh staf 

beserta siswa-siswanya dan kedisiplinan tim BP dalam 

pelayanannya kepada siswa. 

6) Alat pelajaran erat hubunganya dengan cara belajar siswa. Saat 

ini dengan banyaknya tuntutan yang masuk sekolah, maka 

memerlukan alat-alat yang membantu lancarnya belajar siswa 

dalam jumlah yang besar pula, seperti buku-buku di 

perpustakaan, laboratorium, atau media-media lainya. 

Mengusahakan alat pelajaran yang baik dan lengkap adalah 

perlu agar guru dapat mengajar dengan baik sehingga siswa 

dapat menerima pelajaran dengan baik serta dapat belajar 

dengan baik pula. 

7) Waktu sekolah, ialah waktu terjadinya proses belajar mengajar 

di sekolah, waktu itu dapat pagi hari, siang, sore/malam hari. 

Waktu sekolah juga mempengaruhi belajar siswa. Jika terjadi 
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siswa terpaksa masuk sekolah di sore hari, sebenarnya kurang 

dapat dipertanggungjawabkan, di mana siswa harus beristirahat, 

tetapi terpaksa masuk sekolah, hingga mereka mendengarkan 

pelajaran sambil mengantuk dan sebagainya. Sebaliknya siswa 

belajar di pagi hari, pikiran masih segar, jasmani dalam kondisi 

yang baik. Jika siswa bersekolah pada waktu kondisi badannya 

sudah lelah/lemah, misalnya pada siang hari, akan mengalami 

kesulitan di dalam menerima pelajaran. Kesulitan itu disebapkan 

karena siswa sukar berkonsentrasi dan berpikir pada kondisi 

badan yang lemah tadi. Jadi memilih waktu sekolah yang tepat 

akan memberi pengaruh yang positif terhadap belajar. 

8) Standar pelajaran di atas ukuran, guru berpendirian untuk 

mempertahankan wibawanya, perlu memberi pelajaran di atas 

ukuran standar. Bila banyak siswa yang tidak berhasil dalam 

mempelajari mata pelajarannya, guru semacam itu merasa 

senang. Tetapi berdasarkan teori belajar yang mengingat 

perkembangan psikis dan kepribadian siswa yang berbeda-beda, 

hal tersebut tidak boleh terjadi. Guru dalam menuntut 

penguasaan materi harus sesuai dengan kemampuan siswa 

masing-masing. Yang penting tujuan yang telah dirumuskan 

dapat tercapai. 
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9) Keadaan gedung, dengan jumlah siswa yang banyak serta variasi 

karakteristik mereka masing-masing menuntut keadaan gedung 

dewasa ini harus memadai di dalam setiap kelas. 

10) Metode Belajar, banyak siswa malaksanakan cara belajar yang 

salah. Dalam hal ini perlu pembinaan dari guru. Dengan cara 

belajar yang tepat dan efektif pula hasil belajar siswa itu. Juga 

dalam pembagian waktu belajar, kadang-kadang siswa belajar 

tidak teratur, atau terus-menerus, karena besok akan tes. 

11) Tugas rumah, waktu belajar terutama adalah di sekolah, di 

samping untuk belajar waktu di rumah biarlah digunakan untuk 

kegiatan-kegiatan lain. Maka diharapkan guru jangan terlalu 

banyak memberi tugas yang harus dikerjakan di rumah, 

sehingga anak tidak mempunyai waktu lagi untuk kegiatan yang 

lain. 

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa lingkungan 

sekolah yang baik dapat meningkatkan hasil belajar siswa.Dengan 

demikian perlu untuk meningkatkan dan mempergunakan 

lingkungan sekolah tersebut secara optimal agar tercapainya tujuan 

pendidikan yang diharapkan. 

3. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Menurut Duncan sebagaimana dikutip Ngalim Purwanto, 

motivasi adalah setiap usaha yang disadari untuk mempengaruhi 
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perilaku seseorang agar meningkatkan kemampuannya secara 

maksimal untuk mencapai tujuan organisasi.
46

 

Menurut Vroom sebagaimana dikutip Ngalim Purwanto, 

motivasi mengacu pada suatu proses mempengaruhi pilihan-pilihan 

individu terhadap bermacam-macam yang dikehendaki..Selanjutnya 

John P. Campbell sebagaimana dikutip Ngalim 

Purwanto,menambahkan bahwa motivasi mencakup di dalamnya 

arah atau tujuan tingkah laku, kekuatan respons, dan kegigihan 

tingkah laku.
47

 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling 

mempengaruhi.motivasi dalam belajar memegang peranan yang 

sangat penting untuk pencapaian prestasi belajar siswa. Motivasi 

belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa 

yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, 

pada umumnya terdapat beberapa unsur yang mendukung motivasi 

siswa dalam belajar diantaranya adalah berikut ini:
48

 

1) Adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil. 

2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. 

3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan. 

4) Adanya penghargaan dalam belajar. 

5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 
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6) Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga 

memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan baik. 

Menurut Don Hellriegel & John W. Slocum sebagaimana 

dikutip Hamzah B Uno,motivasi adalah proses psikologis yang dapat 

menjelaskan perilaku seseorang. Perilaku pada hakikatnya 

berorientasi pada suatu tujuan. Dengan kata lain, perilaku seseorang 

dirancang untuk mencapai tujuan yang memerlukan proses interaksi 

dari beberapa unsur. Dengan demikian, motivasi merupakan 

kekuatan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk 

mencapai tujuan.Kekuatan ini pada dasarnya dirangsang oleh adanya 

berbagai macam kebutuhan, seperti (1) keinginan yang hendak 

dipenuhinya, (2) tingkah laku, (3) tujuan, (4) umpan balik.
49

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan yang kuat baik dari 

dalam diri maupun dari luar seseorang untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. 

b. Macam-macam Motivasi Belajar 

Motivasi-motivasi untuk belajar yang muncul dari dalam diri 

seseorang terdapat berbagai macam hal.Apabila dilhat dari beberapa 

sudut pandang, para ahli psikologi berusaha untuk menggolongkan 

motif motif yang ada di dalam diri individu ke dalam beberapa 
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golongan. Sartain sebagaimana dikutip Ngalim Purwanto,membagi 

motif-motif tersebut menjadi dua golongan, yaitu:
50

 

(1) physiological drive adalah sebuah dorongan yang bersifat 

fisiologis seperti lapar, haus, seks dan sebagainya. 

(2) Social motives adalah dorongan-dorongan yang hubunganya 

dengan manusia dengan manusia yang lain dalam masyarakat, 

seperti dorongan estetis, dorongan ingin selalu berbuat baik 

(etika) dan sebagainya. 

Menurut sifatnya, motivasi dapat dibedakan menjadi tiga 

macam yaitu:
51

 

1) Motivasi takut atau fear motivation, di mana individu 

melakukan sesuatu perbuatan karena takut. 

2) Motivasi intensif atau incentive motivation, dimana individu 

melakukan perbuatan untuk mendapatkan sesuatu intensif 

seperti mendapatkan bonus, hadiah, penghargaan, piagam, tanda 

jasa, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, promosi, dan lain-lain. 

3) Sikap atau attitude motivation, dimana motivasi ini lebih bersifat 

instrinsik, muncul dari dalam diri individu, berbeda dengan 

kedua motivasi sebelumnya yang lebih bersifat ekstrinsik dan 

datang dari luar diri individu. 

Macam atau jenis motivasi dapat dilihat dari berbagai sudut 

pandang diantaranya adalah berikut ini:
52
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1) Motivasi instrinsik 

Motivasi instrinsik adalah motivasi yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri 

setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan 

sesuatu.Contohnya seseorang belajar, memang benar-benar 

ingin mengetahui segala sesuatunya, bukan karena ingin pujian 

ataun ganjaran.Motivasi itu intrinsik bila tujuannya inheren 

dengan situasi belajar dan bertemu dengan kebutuhan dan tujuan 

anak didik untuk menguasai nilai-nilai yang terkandung dalam 

pelajaran itu.Anak didik termotivasi untuk belajar semata-mata 

untuk menguasai nilai-nilai yang terkandung dalam bahan 

pelajaran, bukan karena keinginan untuk mendapatkan pujian, 

nilai tinggi, dan hadiah. Seseorang yang memiliki motivasi 

intrinsik selalu ingin maju dalam belajar, keinginan itu 

dilatarbelakangi oleh pemikiran yang positif bahwa semua mata 

pelajaran yang dipelajari sekarang akan dibutuhkan dan sangat 

berguna kini dan dimasa mendatang.
53

 

2) Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan 

berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Sebagai 

contoh seseorang itu belajar, karena tahu besok paginya akan 

ujian dengan harapan mendapatkan nilai baik sehingga akan 
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dipuji oleh orang tuanya atau temannya.Motivasi ekstrinsik 

adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya 

perangsang dari luar.
54

Adapun Rosjidan sebagaimana dikutip 

Ngalim Purwanto, menganggap Motivasi ekstrinsik adalah 

motivasi yang tujuan-tujuannya terletak di luar pengetahuan, 

yakni tidak terkandung di dalam perbuatan itu sendiri.
55

 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat diambil 

kesimpulan bahwa motivasi terbagi menjadi dua macam yaitu 

motivasi instrinsik yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri 

individu yang menyebabkan seorang individu untuk berbuat dan 

bertingkah laku untuk mencapai suatu tujuan dan motivasi ekstrinsik 

yaitu motivasi yang berasal dari luar atau lingkungan seorang 

individu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

c. Ciri-ciri Motivasi Belajar 

Menurut Sardiman A.M teori ini mirip dengan teori insting, 

tetapi lebih ditekankan pada unsur-unsur kejiwaan yang ada pada diri 

manusia.Bahwa setiap tindakan manusia karena adanya unsur 

pribadi manusia yakni id dan ego.Tokoh dari teori ini adalah 

Freud.Selanjutnya untuk melengkapi uraian mengenai makna dan 

teori tentang motivasi itu, perlu dikemukakan adanya beberapa ciri 
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motivasi. Motivasi yang ada pada diri setiap orang itu memiliki ciri-

ciri berikut ini:
56

 

1) Teguh dalam menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus 

dalam waktu yang lama, tidak berhenti sebelum selesai). 

2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). 

3) Menunjukan minat terhadap bermacam-macam masalah 

4) Lebih senang belajar mandiri. 

5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat 

mekanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif). 

6) Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan 

sesuatu). 

7) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

8) Adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil 

9) Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

10) Adanya lingkungan belajar yang kondusif 

d. Teori-teori Motivasi Belajar 

Ngalim Purwanto mengemukakan beberapa teori motivasi 

antara lain sebagai berikut :
57

 

1) teorihedonisme. Hedonisme adalah suatu aliran di dalam falsafat 

memandang bahwa tujuan hidup yang utama pada manusia 

adalah mencari kesenangan (hedone) yang bersifat duniawi. 
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2) Teori naluri. Pada dasarnya manusia memiliki tiga dorongan 

nafsu pokok yang dalam hal ini disebut naluri, yaitu : 

a) dorongan nafsu (naluri) mempertahankan diri. 

b) dorongan nafsu (naluri) mengembangkan diri. 

c) dorongan nafsu (naluri) mengembangkan/mempertahankan 

jenis. 

3) Teori reaksi yang dipelajari. Teori ini berpandangan bahwa 

tindakan atau perilaku manusia tidak berdasarkan naluri-naluri, 

tetapi berdasarkan pola –pola tingkah laku yang dipelajari dari 

kebudayaan di tempat orang itu hidup. 

4) Teori daya pendorong. Teori ini merupakan perpaduan antara 

teori naluri dengan teori reaksi yang dipelajari. 

5) Teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan yang 

dilakukan oleh manusia pada hakekatnya adalah untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

Dari uraian mengenai motivasi belajar dapat ditarik 

kesimpulan bahwasanya motivasi belajar adalah sebuah proses yang 

menentukan arah kegiatan dan tingkah laku siswa yang ditandai 

dengan adanya dorongan baim dari dalam maupun luar diri siswa 

untuk mencapai prestasi dalam belajar. Siswa yang memiliki 

motivasi besar dalam belajar akan memiliki ciri-ciri antara lain 

adalah tekun dalam menghadapi tugas, ulet dalam menghadapi 

kesulitan, lebih senang belajar mandiri, cepat bosan pada tugas yang 



37 

 

 

rutin, dapat mempertahankan pendapatnya, tidak mudah melepaskan 

hal yang diyakininya, serta senang dalam memecahkan masalah. 

Apabila siswa memiliki ciri-ciri tersebut maka siswa akan dengan 

mudah memahami pelajaran yang diberikan oleh guru sehingga 

siswa tidak mengalami kesulitan dalam belajar. 

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Dalam hal ini Amir Indrakusuma sebagaimana dikutip 

Muhammad Fathurrahman dan Sulistyorinimengemukakan tiga hal 

yang dapat mempengaruhi motivasi intrinsik yang sudah disinggung 

sedikit pada sub bab sebelumnya, yaitu:
58

 

1) Adanya kebutuhan 

Pada hakekatnya semua tindakan yangdilakukan manusia adalah 

untuk memenuhi kebutuhannya.Oleh sebab itu, kebutuhan dapat 

dijadikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi 

belajar siswa. 

2) Adanya pengetahuan tentang kemajuannya sendiri 

Dengan mengetahui kemajuan yang telah diperoleh, berupa 

prestasi dirinya apakah sudah mengalami kemajuan atau 

sebaliknya mengalami kemunduran, maka hal ini dapat 

dijadikan faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. 

Siswa akan terus berusaha meningkatkan intensitas belajarnya 

agar prestasinya juga terus meningkat.  
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3) Adanya aspirasi atau cita-cita 

Kehidupan manusia tidak akan lepas dari aspirasi atau cita-cita. 

Hal ini bergantung dari tingakat umur manusia itu 

sendiri.Mungkin anak kecil belum, mempunyai cita-cita, akan 

tetapi semakin besar usia seseorang semakin jelas dan tegas dan 

semakin magetahui jati dirinya dan cita-cita yang diinginkan. 

Aspirasi atau cita-cita dalam belajar merupakan tujuan hidup 

siswa, hal ini merupakan pendorong bagi seluruh kegiatan dan 

dorongan bagi belajarnya. 

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 

ekstrinsik juga ada tiga, yaitu:
59

 

1) Ganjaran. Ganjaran adalah alat pendidikan represif yang bersifat 

positif. Ganjaran diberikan kepada siswa yang telah 

menunjukkan hasil-hasil, baik dalam pendidikannya, 

kerajinannya, tingkah lakunya maupun prestasi belajarnya. 

2) Hukuman. Hukuman adalah alat pendidikan yang tidak 

menyenangkan dan alat pendidikan yang bersifat negative. 

Namun dapat juga menjadi alat untuk mendorong siswa giat 

belajar. 

3) Persaingan atau kompetisi. Persaingan atau kompetisi dapat 

digunakan sebagai alat mendorong kegiatan belajar siswa. 

Persaingan, baik individu maupun kelompok dapat meningkatkan 

                                                           
59
Ibid., 154 



39 

 

 

motivasi belajar. Dengan adanya persaingan, maka secara  

otomatis seorang siswa atau sekelompok siswa akan lebih giat 

belajar agar tidak kalah bersaing dengan teman-temannya yang 

lain dalam hal ini diartikan sebagai “pesaing”. 

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan 

eksternal siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan  

perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator  

antau umur yang mendukung.Hal itu mempunyai perhatian besar 

dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. 

4. Keterkaitan Media Pembelajaran dan Lingkungan Sekolah dengan 

Motivasi Belajar 

a. Keterkaitan Media Pembelajaran dengan Motivasi Belajar  

Pemanfaatan media pembelajaran sangat tergantung pada 

tujuan pengajaran, kemudian memperoleh media yang diperlukan 

serta kemampuan guru dalam menggunakannya dalam proses 

pengajaran.
60

 Media pembelajaran akan memudahkan siswa 

menerima dan mengingat materi yang telah disampaikan. Manfaat 

lain, akan memudahkan guru dalam menyampaikan materi, karena 

dapat ditunjukan secara langsung kepada siswa, suatu bukti konkrit 

berupa suara dan gambar gerak karena media pembelajaran 

berhubungan langsung dengan indra penglihatan dan pendegaran. 

Hamalik sebagaimana dikutip Azhar Arsyad mengemukakan bahwa 
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pemakaian media dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keingintahuan dan minat baru bagi siswa, serta 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar mengajar 

dan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa.
61

 

Media pembelajaran juga berpengaruh terhadap motivasi 

belajar siswa. Ketika peserta didik menilai bahwa apa yang 

ditampilkan oleh guru tidak menarik maka peserta didik akan datar 

saja dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebaliknya, ketika 

materi pembelajaran dibungkus sedemikian rupa menggunakan 

media yang menarik di samping metode yang tepat akan membawa 

peserta didik ke dalam alam pembelajaran yang menyenangkan. 

Dengan demikian di dalam hati peserta didik tertanam bahwa 

pembelajarannya sangat menyenangkan, hal ini menimbulkan 

keinginan yang kuat dalam peserta didik untuk mengikuti 

pembelajaran seterusnya. 

b. Keterkaitan Lingkungan Sekolah dengan Motivasi Belajar 

Sebagai anggota masyarakat siswa dapat terpengaruh oleh 

lingkungan sekitar.Oleh karena itu, kondisi lingkungan yang sehat 

turut mempengaruhi motivasi belajar.Pada umumnya, motif dasar 

yang bersifat pribadi muncul dalam tindakan individu setelah 

dibentuk oleh pengaruh lingkungan.
62

Oleh karena itu, motif individu 

untuk melakukan sesuatu, misalnya untuk belajar dengan baik, dapat 
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dikembangkan, diperbaiki, dan diubah melalui belajar dan latihan, 

dengan perkataan lain, melalui pengaruh lingkungan. Dalam proses 

belajar haruslah memperhatikan apa yang dapat mendorong siswa 

agar dapat belajar dengan baik atau padanya mempunyai motif untuk 

berpikir dan memusatkan perhatian, merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan yang berhubungan/menunjang belajar.
63

 

Motivasi belajar dapat ditanamkan kepada diri siswa dengan 

cara memberikan latihan-latihan atau kebiasaan-kebiasaan yang 

kadang-kadang juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Seorang 

guru harus mampu membangkitkan motivasi belajar siswa agar 

tujuan dari pebelajaran dapat tercapai.Menciptakan lingkungan yang 

kondusif untuk siswa belajar merupakan salah satu upaya yang 

dilakukan guru dalam memunculkan motivasi belajar 

siswa.Memberikan latihan-latihan secara berkala kepada siswa dapat 

meningkatkan kesiapan siswa dalam belajar.Kebiasaan-kebiasaan 

yang ditanamkan oleh guru dapat menciptakan kondisi lingkungan 

belajar yang baik bagi siswa. 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Pertama , skripsi yang ditulis oleh Ira Oktaviana, 2015 Universitas 

Negeri Semarang “Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Motivasi Belajar 

Siswa kelas V Sekolah Dasar di Daerah Binaan 1 Kecamatan Limpung 

Kabupaten Batang”. Kesimpulannya sebagai berikut: (1) Lingkungan sekolah 
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dasar di daerah binaan 1 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dalam 

kondisi yang baik untuk proses pembelajaran siswa disekolah, hal ini dapat 

dibuktikan dengan pesentase sebesar 84,42% dan digolongkan kedalam 

kategori yang sangat kuat. (2) Tingkat motivasi belajar siswa kelas V Sekolah 

Dasar di Daerah Binaan I Kecamatan Limpung Kabupaten Batang termasuk 

dalam kategori sangat kuat dengan presentase sebesar 82,27%, artinya 

motivasi belajar siswa disekolah sudah sangat tinggi. (3) Terdapat pengaruh 

yang signifikan lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar siswa kelas V 

Sekolah Dasar di Daerah Binaan I Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. 

(4) Besarnya pengaruh lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar siswa 

tergolong kuat dengan koefisien R sebesar 0,799. Sedangkan kontribusi 

variabel X terhadap variabel Y sebesar 63,9% dan 36,1% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara besar 

kecilnya motivasi belajar siswa dapat diprediksi melalui persamaan regresi Ŷ 

= 12.507 + 0,863 X. Konstanta sebesar 12.507; artinya jika lingkungan 

sekolah (X) nilainya adalah 0, maka nilai motivasi belajar sebesar 12.507. 

Koefisien regresi variabel lingkungan skeolah (X) sebesar 0,863 artinya jika 

pengaruh lingkungan sekolah mengalami kenaikan sebesar 1 maka motivasi 

belajar (Ŷ) akan mengalami peningkatan sebesar 0,863. Koefisien bernilai 

positif artinya terjadi hubungan positif lngkungan sekolah dengan motivasi 

belajar siswa. 

Terdapat persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas lingkungan sekolah 
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dan motivasi belajar. Perbedaan pada penelitian diatas menggunakan dua 

variabel penelitian, yaitu x, dan y, x membahas lingkungan kelas y membahas 

motivasi belajar, teknik analasisa datanya berbeda. 

Kedua , skripsi yang ditulis oleh Windi Cindiana Karim, 2015 

Universitas Negeri Gorontalo “Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran  

Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada  Mata Pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan Di Sma Negeri 1 Telaga”. Kesimpulanya sebagai berikut: 

(1) persentase skor capaian untuk variabel Media Pembelajaran adalah 

sebesar 81,2% dengan total skor sebanyak 10.071 ada pada kategori baik. Hal 

ini menunjukan bahwa para siswa menginginkan media pembelajaran yang 

edukatif dan menarik.(2) Persentase skor capaian untuk variabel motivasi 

belajar siswa adalah sebesar 89,4% dengan skor total 11.089 berada pada 

kategori sangat baik. (3) Hipotesis penelitian yang telah teruji serta 

berpengaruh positif dan signifikan tersebut berdasarkan hasil perhitungan 

koefisiensi jalur regresi linier sederhana dengan nilai t-hitung diperoleh 

sebesar 7,317 lebih besar dibandingkan nilai t-tabel 1,975. Jika kedua nilai t 

ini dibandingkan maka nilai t-hitung masih lebih besar dibandingkan dengan 

nilai t-tabel (7,317>1,975) sehingga H0 ditolak dan H1 diterima artinya 

signifikan.Nilai koefisien determinasi atau angka R Square adalah sebesar 

0,259. Nilai ini menunjukan bahwa sebesar 25,9% variabilitas motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran PKn di kelas X SMA Negeri 1 Telaga dapat 

dipengaruhi oleh media pembelajaran, sedangkan sisanya sebesar 74,1% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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Terdapat persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang media 

pembelajaran dan motivasi belajar. Perbedaan pada penelitian diatas 

menggunakan dua variabel penelitian, yaitu x, dan y, x membahas media 

pembelajaran y membahas motivasi belajar, teknik analisa datanya berbeda 

dengan objek siswa SMA. 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di atas, kerangka 

berpikir dalam penelitian ini adalah: 

1. Jika media pembelajaran baik, maka motivasi belajar siswa baik. begitu 

juga sebaliknya,jika penggunaan media pembelajaran buruk, maka 

motivasi belajar siswa buruk. 

2. Jika lingkungan sekolah baik, maka motivasi belajar siswa baik begitu 

juga sebaliknya, jika lingkungan sekolah buruk, maka motivasi belajar 

siswa buruk. 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah peneliti telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan.Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikanbaru 

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

empiris yang diperoleh dari pengumpulan data.
64
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Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir diatas, maka 

selanjutnya dirumuskan hipotesis penelitian berikut ini: 

Hipotesis Alternatif (Ha) : Ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan 

media pembelajaran dan lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar siswa 

kelas V SD Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian adalah sutu proses yang dilakukan peneliti yang bertujuan 

untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang diajukan melalui prosedur 

ilmiah yang telah ditentukan. Metode dalam penelitian dibedakan menjadi 

dua yaitu penelitian experimentdan non-experiment.Penelitian eksperiment 

merupakan pendekatan penelitian kuantitatif yang paling penuh, dalam arti 

memenuhi semua persyaratan untuk menguji hubungan sebab-

akibat.
65

Penelitian non-eksperimentmerupakan penelitian yang observasinya 

dilakukan terhadap sejumlah ciri (variabel) subjek penelitian menurut 

keadaan apa adanya, tanpa ada manipulasi (intervensi) peneliti.
66

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian non-

experiment.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu 

pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke 

lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya 

menggunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, dan kepastian data 

numerik.
67

 Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul mengunakan 

penelitian ex post facto, menurut Kerlinger sebagaimana dikutip Emzir, 

penelitian kausal komparatif (causal comparative research) yang disebut juga 
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sebagai penelitian ex post facto adalah penyelidikan empiris yang sistematis 

di mana ilmnwan tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena 

eksistensi dari variabel tersebut telah terjadi, atau karena variabel tersebut 

pada dasarnya tidak dapat dimanipulasi.
68

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan hubungan dari 3 

variabel.Variabel penelitian adalah suatu atribut atau karakteristik dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variansi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

Berdasarkan hubungan antar variabelnya, macam-macam variabel 

dalam penelitian dapat dibedakan menjadi: 

1. Variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel lain. 

2. Variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang 

meajadi sebab perubahan atau timbulnya variabel lain.
69

 

Penelitian ini terdiri dari 1 variabel dependen dan 2 variabel 

independen.Variabel dependennya adalah motivasi belajar siswa (Y), dan 

variabel independenya adalah media pembelajaran (X1) dan lingkungan 

sekolah (X2). 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek 

atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
70

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD 

Ma’arif Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 120 siswa, 

yang dibagi dalam 4 kelas yaitu: 

Tabel 3.1 

Distribusi Populasi Penelitian 

Kelas Jumlah Siswa 

V A 30 

V B 30 

V C 30 

V D 30 

Jumlah 120 

2. Sampel 

Sampel sering diartikan sebagai kumpulan dari unsur atau 

individu yang merupakan bagian dari populasi.
71

Sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
72

 Bila 

populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada 

pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, 

maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. 

Teknik pengambilan yang digunakan Simple Random Sampling. 
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Simple Random Sampling atau sampel acak sederhana merupakan 

sebuah rancangan sampling yang paling sederhana dilihat dari cara 

memilih unitnya dan metode penaksirannya. Dalam teknik sampel acak 

sederhana, pengambilan anggota sarnpel dengan populasi dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi 

itu.
73

Dengan rumus Cochran yang dapat digunakan untuk menentukan 

sampel data yang berbentuk nominal ataupun ordinal, maka didapatkan 

hasil sampel sebesar 120 siswa terdapat sampel 92 siswa. 

Rumus Cochran: n = 
�0

1+ 
(�0 − 1)

 dimana n0 = 

�2�2
.
74

 

Keterangan: 

T : Nilai Zα/2 pada tabel normal standar 

(bila α = 0,05 maka t = 1,96 ; bila α = 0,01 maka t = 2,57) 

P : prosentase H0yang dinyatakan dalam peluang sebesar 0,5 

Q : prosentase H1yang dinyatakan dalam peluang sebesar 1 .0,5 = 0,5 

D : tingkat ketelitian yang diinginkan (α) 

N : jumlah populasi 

N : jumlah sampel 

n0 = 

�2�2
 = 

 1.96 2(0,5)(0,5)

0,05)2
= 

3,8416 .  0,5 .0,5 

0,0025
 = 

0,9604

0,0025
 = 384,16 
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n = 
�0

1+ 
(�0 − 1)

=  
384,16

1+ 
(384 ,16 − 1)

120

=  
384,16

4,193
 = 91,61937 = 92 siswa 

Jadi, sampel data tiap kelas adalah: 

Tabel 3.2 

Data Sampel Penelitian 

Kelas 
Jumlah 

Siswa 
Rumus Proporsi Sampel 

V A 30 n1 = n 1 92
30

120
 = 23 23 

V B 30 n2 = n 2 92
30

120
 = 23 23 

V C 30 n3 = n 3 92
30

120
 = 23 23 

V D 30 n4 = n 4 92
30

120
 = 23 23 

Jumlah 116 siswa   92 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

1. Instrumen Penelitian 

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran.Alat ukur 

dalam penelitian dinamakan instrumen.Jadi, instrumen adalah alat untuk 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.Secara spesifik 

fenomena ini disebut variabel penelitian.
75

 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam ilmu 

alam sudah banyak tersedia dan teruji validitas dan 

reliabilitasnya.Adapundalam penelitian pendidikan, instrumennya 

memang ada yang sudah tersedia dan sudah teruji validitas dan 

reliabilitasnya, tetapi sulit dicari.Selain itu walaupun telah teruji validitas 

dan reliabilitasnya, tetapi jika digunakan untuk tempat tertentu belum 
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tentu tepat dan mungkin tidak valid dan reliable lagi, sehingga dalam 

penelitian pendidikan instrumen yang digunakan seringnya harus disusun 

sendiri termasuk menguji validitas dan reliabilitasnya.
76

 

Instrumen penelitian ini disusun oleh peneliti sendiri.Acuan 

dalam penyusunan instrumen penelitian ini adalah variabel-variabel 

yang telah ditentukan dalam penelitian.Pada penelitian ini terdapat 3 

variabel yaitu variabel independen yang terdiri dari media pembelajaran 

dan lingkungan sekolah, sedangkan variabel dependennya adalah 

motivasi belaja siswa.Variabel-variabel tersebut didefinisikan kemudian 

ditentukan indikator-indikatornya.Setelah itu membuat butir-butir 

pertanyaan atau pernyataan. 

Tabel 3.3 

Instrumen Pengumpulan Data 

Judul Variabel Indikator No Item Soal 

PENGARUH 

PENGGUNAAN 

MEDIA 

PEMBELAJARAN 

DAN 

LINGKUNGAN 

SEKOLAH 

TERHADAP 

MOTIVASI 

BELAJAR SISWA 

KELAS VSD 

MA’ARIF 

Media 

Pembelajaran 

(X1) 

9) Menggunakan gambar.  

10) Menggunakan efek suara.  

11) Menggunakan animasi  

12) Ada permainan (game).  

13) Menggunakan teknik drama 

atau hiburan  

14) Ada latihan soal.  

15) Ada feed back (umpan 

balik).  

16) Mudah dipahami  

1 dan 9 

2 dan 10 

3 dan 11 

4 dan 12 

5 dan 13 

 

6 dan 14 

7 dan 15 

 

8 dan16 

Lingkungan 

Sekolah (X2) 

1. Metode mengajar 

2. Kurikulum 

1 dan 11 

2 dan 12 
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Judul Variabel Indikator No Item Soal 

PONOROGO 

TAHUN 

PELAJARAN 

2016/2017 

3. Relasi guru dengan siswa 

4. Relasi siswa dengan siswa  

5. Disiplin sekolah  

6. Alat pelajaran  

7. Waktu sekolah  

8. Standar belajar diatas 

ukuran  

9. Keadaan gedung 

10. Metode belajar 

3 dan 13 

4 dan 14 

5 dan 15 

6 dan 16 

7 dan 17 

8 dan 18 

 

9 dan 19 

10 dan 20 

Motivasi 

Belajar 

1. Teguh dalam menghadapi 

tugas  

2. Ulet menghadapi kesulitan  

3. Menunjukan minat terhadap 

bermacam-macam masalah 

4. Cepat bosan dengan tugas 

yang rutin  

5. Lebih senang bekerja 

mandiri  

6. Dapat mempertahankan 

pendapatnya  

7. Senang mencari dan 

memecahkan masalah soal-

soal 

8. Adanya hasrat dan 

keinginan untuk berhasil 

9. Adanya harapan dan cita-

cita masa depan 

10. Adanya lingkungan belajar 

yang kondusif 

1 dan 2 

 

3 dan 4 

5 dan 6 

 

7 dan 8 

 

9 dan 10 

 

11 dan 12 

 

13 dan 14 

 

 

15 dan 16 

 

17 dan 18 

 

19 dan 20 
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2. Pengujian Instrumen Penelitian 

Langkah yang tak kalah penting dalam rangka kegiatan 

pengumpulan data adalah melakukan pengujian terhadap instrumen (alat 

ukur) yang digunakan.Kegiatan pengujian instrumen penelitian meliputi 

dua hal, yaitu pengujian validitas dan reliabilitas.
77

 

Instrumen penelitian ini terlebih dahulu diujicobakan kepada 

24orang responden, yang bukan responden sesungguhnya. Dengan 

demikianakan diketahui apakah instrumen penelitian ini valid dan 

reliabel sehinggadapat digunakan untuk penelitian atau perlu diperbaiki. 

a. Uji Validitas Instrumen 

Suatu instrumen pengukuran dikatakan valid jika instrument 

dapat mengukur sesuatu dengan tepat apa yang hendak diukur. Ada 

duajenis validitas untuk mengukur instrumen penelitian, yaitu 

validitas logisdan validitas empirik.Validitas logis adalah validitas 

yang dinyatakanberdasarkan hasil penalaran.Validitas empirik 

adalah validitas yangdinyatakan berdasarkan hasil 

pengalaman.
78

Validitas yang digunakandalam penelitian ini adalah 

validitas empirik dengan menggunakanrumus korelasi Product 

Moment dari Karl Pearson, yaitu: 

=  
�∑ − (∑ )(∑ ) [�∑ 2 −  ∑ 2 ][�∑ 2 −  ∑ 2 ]
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Keterangan: 

 = Angka indeks korelasi poduct moment 

∑ X =  Jumlah seluruh nilai X 

∑ Y = Jumlah seluruh nilai Y 

∑ XY = Jumlah hasil perkalian antara X dan Y
79

 

Untuk keperluan uji validitas dan reliabilitas instrumen 

penelitian ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 24 

responden.Kemudian dikonsultasikan dengan rtabel, jika rhitung >  

rtabelmaka dinyatakan valid, pada taraf signifikansi 5% (df) = n – 2 = 

24 – 2 = 22, didapatkan rtabel0,404.Hasil dari perhitungan uji validitas 

dapat disimpulkan dalam tabel rekapitulasi berikut ini: 

Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian Media Pembelajaran 

variabel 
No item 

soal 
R “tabel” r “hitung” keterangan 

 1 0,404 0,464402 Valid 

2 0,404 0,468710 Valid 

3 0,404 0,526892 Valid 

4 0,404 0,561965 Valid 

5 0,404 0,472074 Valid 

6 0,404 0,520599 Valid 

7 0,404 0,538558 Valid 

8 0,404 0,511662 Valid 

9 0,404 0,225495 Tidak Valid 

10 0,404 0,326848 Tidak Valid 

11 0,404 0,431849 Valid 

12 0,404 0,501915 Valid 

13 0,404 -0,044181 Tidak Valid 

14 0,404 0,49442 Valid 

15 0,404 0,503006 Valid 

16 0,404 -0,393461 Tidak Valid 
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Pada tabel media pembelajaran dari 16 pernyaataan, terdapat 

12 pernyaataan yang dinyatakan valid, yaitu item pernyataan nomor 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15. Untuk mengetahui skor jawaban 

angket uji validitas variabel media pembelajarandapat dilihat pada 

lampiran 3.Perhitungan mencari validitas variabel media 

pembelajaran dan hasilnya dapat dilihat pada lampiran 4. 

Tabel 3.5 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian Lingkungan Sekolah 

variabel 
No item 

soal 
R “tabel” r “hitung” keterangan 

 1 0,404 0,20821 Tidak Valid 

2 0,404 0,53455 Valid 

3 0,404 0,171682 Tidak Valid 

4 0,404 -0,222438 Tidak Valid 

5 0,404 0,497917 Valid 

6 0,404 -0,079758 Tidak Valid 

7 0,404 0,501116 Valid 

8 0,404 0,432298 Valid 

9 0,404 0,421044 Valid 

10 0,404 0,482538 Valid 

11 0,404 0,567871 Valid 

12 0,404 0.662445 Valid 

13 0,404 0,433632 Valid 

14 0,404 0,453249 Valid 

15 0,404 0,492319 Valid 

16 0,404 0,590773 Valid 

17 0,404 0,206155 Tidak Valid 

18 0,404 0,429185 Valid 

19 0,404 0,531444 Valid 

20 0,404 0,25251 Tidak Valid 

Pada tabel lingkungan sekolah, dari 20 pernyaataan, terdapat 

14 pernyataan yang dinyatakan valid, yaitu item pernyataan nomor 2, 

5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Untuk mengetahui skor 

jawaban angket uji validitas variabel lingkungan sekolahdapat dilihat 
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pada lampiran 5.Perhitungan mencari validitas variabel lingkungan 

sekolahdan hasilnya dapat dilihat pada lampiran 6. 

Tabel 3.6 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian Motivasi Belajar 

variabel 

No 

item 

soal 

r “tabel” r “hitung” keterangan 

 1 0,404 0,606642 Valid 

2 0,404 0,789621 Valid 

3 0,404 0,510559 Valid 

4 0,404 0,425767 Valid 

5 0,404 0,256415 Tidak Valid 

6 0,404 0,490728 Valid 

7 0,404 0,575421 Valid 

8 0,404 - 0,352833 Tidak Valid 

9 0,404 0,463739 Valid 

10 0,404 0,493996 Valid 

11 0,404 0,431088 Valid 

12 0,404 0,269302 Tidak Valid 

13 0,404 0,241459 Tidak Valid 

14 0,404 0,578719 Valid 

15 0,404 0,510092 Valid 

16 0,404 0,474083 Valid 

17 0,404 0,381117 Tidak Valid 

18 0,404 0,431255 Valid 

19 0,404 0,603758 Valid 

20 0,404 0,400811 Tidak Valid 

Sementara pada tabelmotivasi belajar siswa, dari 20 

pernyaataan, terdapat 14 pernyataan yang dinyatakan valid, yaitu 

item pernyataan nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19. 

Untuk mengetahui skor jawaban angket uji validitas variabel 

motivasi belajar siswa dapat dilihat pada lampiran 7.Perhitungan 

mencari validitas variabel motivasi belajar siswa dan hasilnya dapat 

dilihat pada lampiran 8. 
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b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas alat penilaian adalah ketetapan alat tersebut 

dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya kapanpun alat penilaian 

tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama.
80

 

Instrumen yang reliabeladalah instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan 

menhasilkan data yang sama.
81

Jadi reliabilitas insturumen adalah 

konsistensi instrumen dalam fungsinya sebagai alat ukur. 

Untuk menguji reliabilitas instrumen, dalam penelitian ini 

dilakukan secara internal consistency, dengan cara mencobakan 

instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis 

dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk 

memprediksi reliabilitas instrument.
82

 

Adapun teknik yang digunakan untuk menganalisis 

reliabilitas ini adalah rumus Spearman Brown dengan pembelahan 

ganjil genap. 

r11 = 
2 1

2 1
2 

1+ 1
2 1

2  

Keterangan: 

r11 = reliabilitas internal seluruh instrument 
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r1
2 1

2  = korelasi Product Moment antara belahan pertama dan 

belahankedua. 

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrumen dapat dilihat 

pada langkah-langkah sebagai berikut: 

Langkah 1:mengelompokkan  item  soal  menjadi  dua  bagian  

yaitukelompok item ganjil dan item genap.  

Langkah 2: mencari koefisien korelasi dengan rumus Product 

Moment antara belahan pertama (skor ganjil) dan belahan 

kedua (skor genap). 

Dari hasil perhitungan reliabilitas dalam lampiran, dapat 

diketahui nilai reliabilitas variabel media pembelajaran adalah 0,828 

kemudian dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf signifikansi 5% 

(df) = n – 2 = 24 – 2 = 22, didapatkan rtabel0,404. Karena rhitung>  rtabel 

maka instrumen tersebut dikatakan reliabel.Skor reliabilitas variabel 

media pembelajaran dapat dilihat pada lampiran 9.Perhitungan 

varians (uji reliabilitas) variabel media pembelajaran dapat dilihat 

pada lampiran 10. 

Untuk variabel lingkungan sekolah dapat diketahui nilai 

reliabilitas adalah 0,879 kemudian dikonsultasikan dengan rtabel pada 

taraf signifikansi 5% adalah sebesar 0,404.Karena rhitung> rtabel maka 

instrumen tersebut dikatakan reliabel.Skor reliabilitas variabel 

lingkungan sekolah dapat dilihat pada lampiran 11.Perhitungan 



59 

 

 

varians (uji reliabilitas) variabel lingkungan sekolah dapat dilihat 

pada lampiran 12. 

Sedangkan untuk variabel motivasi belajar, dapat diketahui 

nilai reliabilitas adalah 0,703 kemudian dikonsultasikan dengan rtabel 

pada taraf signifikansi 5% adalah sebesar 0,404.Karena rhitung> rtabel 

maka instrumen tersebut dikatakan reliabel.Skor reliabilitas variabel 

motivasi belajardapat dilihat pada lampiran 13.Perhitungan varians 

(uji reliabilitas) variabel motivasi belajar dapat dilihat pada lampiran 

14. 

Tabel 3.7 

Hasil Perhitungan Reliabilitas 

Variabel r11 rtabel Keterangan 

Media Pembelajaran (X1) 0,828 0,404 Reliabel 

Lingkungan Sekolah (X2) 0,879 0,404 Reliabel 

Motivasi Belajar (Y) 0,703 0,404 Reliabel 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data.
83

 Untuk memperoleh data, peneliti 

menggunakan teknik yaitu: 

1. Angket (Kuisioner) 

Kuisioner atau yang dikenal juga sebagai angket merupakan 

salah satu teknik pengumpulan data dalam bentuk pengajuan pertanyaan 

tertulis melalui sebuah daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan 
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sebelumnya dan harus diisi oleh responden.
84

Teknik ini digunakan untuk 

mengetahui bagaimana media pembelajaran dan lingkungan sekolah 

terhadap motivasi belajar siswa kelas VSD Ma’arif Ponorogo tahun 

pelajaran 2016/2017. 

Skala yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap fenomena atau 

gejala sosial yang telah ditetapkan oleh peneliti yang kemudian disebut 

sebagai variabel penelitian. Variabel penelitian ini dijabarkan melalui 

dimensi menjadi sub-sub variabel kemudian dijadikan indikator-

indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-

item pertanyaan atau pernyataan yang berhubungan dengan variabel 

penelitiaan.
85

 

Pada skala Likert ada tiga pilihan skala, yaitu skala tiga, skala 

empat, skala lima. Pada umumnya menggunakan skala dengan empat 

angka.Skala ini disusun dalam bentuk suatu pernyataan yang diikuti oleh 

pilihan respons yang menunjukkan tingkatan.
86

 

Dalam skala Likert, terdapat dua jenis item, yaitu: favourable (F) 

dan unfavourable (UF). Favourable mengarah pada konstrak yang 

hendak diungkap.Pemberian skornya biasa "1, 2, 3, dan 4".Sementara 

itu, unfavourable item merupakan negasi dari konstrak yang hendak 
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diungkap.Pemberian skornya merupakan kebalikan dari favourable, "4, 

3, 2, dan 1.
87

 

Pemyataan angket dalam penelitian ini menggunakan skala 

dengan empat angka yang diikuti pilihan jawaban yang menunjukkan 

tingkatan.Pemyataan yang digunakan adalah berbentuk positif dan 

negatif.Berikut ini pemberian skor untuk setiap tingkatan skala Likert. 

Tabel 3.8 

Perhitungan Skor Skala Likert 

Peryataan Positif Negatif 

Selalu/Sangat Setuju 4 1 

Sering/Setuju 3 2 

Kadang-kadang/Kurang Setuju 2 3 

Tidak Pernah/Tidak Setuju 1 4 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi 

informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan 

mudah dipahami dan bermanfaat untuk  menjawab masalah-masalah yang 

berkaitan dengan penelitian.
88

 

1. Analisis Deskriptif 

Dalam analisis ini untuk memperoleh jawaban tentang bagaimana 

media pembelajaran, lingkungan sekolah, dan motivasi belajar digunakan 

teknik perhitungan Mean dan Standar Deviasidengan rumus sebagai 

berikut: 
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Rumus mean: 

=
∑ fx

n
 

Keterangan: 

Mx :Mean (rata-rata) yang dicari 

∑fx : Jumlah dari skor (nilai-nilai) yang ada. 

n : Jumlah Data 

Rumus Standar Deviasi: 

=   ∑� 2� − 2 

Keterangan: 

SDx  :  Standar Deviasi ∑� 2 : Jumlah skor x dan y terlebih dahulu dikuadratkan 

Mx : Nilai rata-rata hitung (Mean) skor x dan y 

n  : Jumlah observasi
89

 

Dari hasil diatas dapat diketahui mean dan standar deviasi. Untuk 

menentukan tingkat pengunaan media pembelajaran, lingkungan sekolah 

dan motivasi belajar apakah baik, cukup, kurang dibuat pengelompokan 

dengan rumus sebagai berikut : 

1. Skor lebih dari mean +1.SD adalah tingkat baik. 

2. Skor kurang dari mean -1.SD adalah tingkat kurang 

3. Skor antara mean -1.SD sampai +1.SD adalah tingkat cukup 
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2. Uji Prasyarat Penelitian 

a. Uji Normalitas 

Tujuan dilakukannya uji normalitas terhadap serangkaian data 

adalah untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal 

atau tidak.
90

Pada penelitian ini digunakan uji normalitas lillifors. 

Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Merurnuskan hipotesa 

Ho: data berdistribusi normal  

Ha: data tidak berdistribusi normal 

2) Menghitung rata-ratanya (mean) dengan membuat tabel terlebih 

dahulu, untuk hal ini tabel dibuat distribusi tunggal. 

3) Menghitung nilai fkb 

4) Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah data (f/n) 

5) Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data (fkb/n) 

6) Menghitung nilai Z dengan rumus X adalah data nilai asli dan µ 

adalah rata-rata populasi dapat ditaksir dengan menggunakan rata-

rata sampel atau mean sedangkan �adalah simpangan baku 

populasi dapat ditaksir dengan nilai standar deviasi dari sampel. 

Nilai Z akan dihitung setiap nilai setelah diurutkan dari terkecil ke 

terbesar. 

                                                           
90

Syofian Siregar,Statistik Piarametik untuk Penelitian Parametik (Jakarta: Bumi Aksara, 

2014), 153. 
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=  
−  ��  

7) Menghitung P ≤ Z, probabilitas di bawah nilai Z dapat dicari pada 

tabel Z yaitu dengan melihat nilai Z pada kolom 1 kemudian pada 

taraf signifikansi yang terletak pada leher tabel. Untuk nilai negatif 

lihat kolom luas di luar Z. Untuk nilai positif lihat kolom luas 

antara rata-rata dengan Z + 0,5. 

8) Untuk nilai L didapatkan dari selisih fkb/n dan P ≤ 7 

9) Uji hipotesis 

Terima Ho jika Lmaksimum< Ltabel 

Tolak Ho jika Lmaksimum> Ltabel 

b. Uji Linieritas 

Tujuan dilakukan uji linieritas adalah untuk mengetahui apakah 

antara variabel tak bebas (Y) dan variabel bebas (X) mempunyai 

hubungan linier.
91

Jika tidak linier berarti tidak dapat dilanjutkan. 

Rumus-rumus yang digunakan dalam uji linieritas adalah sebagai 

berikut:
92

 

1) JK(T)  = ∑Y2
 

2) JK(a)  = 
(∑ )2�  

3) JK(b/a)  = �  ∑ −  
∑ .∑�   

4) b  = 
� .∑  − ∑ .∑� .∑ 2  − (∑ )2

 

5) JK(S)  = JK(T) – JK(a) – JK(b/a) 

                                                           
91

Ibid., 178. 
92

 Sugiyono,Statistika Untuk Penelitian (Bandung: Penerbit Alfabet, 2013),265. 
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6) JK(G)  = ∑ ∑ 2 −  
(∑ )2�   

7) JK(TC) = JK(S) – JK(G) 

Keterangan: 

JK(T) = Jumlah Kuadrat Total 

JK(a)  = Jumlah Kuadrat koefisian (a) 

JK(b/a) = Jumlah Kuadrat regresi (b/a) 

JK(S) = Jumlah Kuadrat Sisa 

JK(TC) = Jumlah Kuadrat Tuna Cocok 

JK (G) = Jumlah Kuadrat Gaiat 

Uji Linieritas: 

Ho = Regresi Linier 

Ha =Regresi non-linier 

Statistik Fhitung= 
2

�2  

Di mana: 2  = 
JK (TC )�−2 �2 = 

JK (G)�−�  

Statistik Fhitungdibandingkan dengan F tabeldengan dk pembilang (k-2) 

dan dk penyebut (n-k), Untuk menguji hipotesis nol, tolak hipotesis 

regresi linier, jika statistik Fhitung untuk tuna cocok yang diperoleh 

lebih besar dari harga F tabel menggunakan taraf kesalahan yang 

dipilih dan dk yang bersesuaian.
93

 

3. Analisis Regresi Linier Sederhana 

                                                           
93

 Ibid., 274 
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Teknik analisis ini untuk menguji apakah variabel bebas 

berpengaruh  terhadap variabel terikat. Uji hipotesis ini digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah nomor 1 dan 2.  Langkah-langkah dalam 

melakukan analisis regresi linier sederhana adalah sebagai berikut: 

Langkah 1: Merumuskan/mengidentifikasi variabel 

Variabel independen (X)  

Variabel dependen (Y)  

Langkah 2 : Mengestimasi/menaksir model 

1) Membuat tabel perhitungan 

2) Menghitung nilai x dan y    = 
∑�  

  = 
∑�  

3) Menghitung nilai b1dan b0 

b1 = 
 ∑ � �  − �           ∑ �2 −�(  )2

 

b0 =  – b1   
4) Mendapat model regresi linier sederhana  = �0 +  �1  

Langkah 3 : Uji signifikansi model 

1) Htpotesis  

H0 : β1 = 0 

H1 : β1 ≠ 0 
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2) Menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel anova 

(statistik uji) 

 

 

Tabel 3.9 

Statistik Uji Regresi Linier Sederhana: Tabel Anova (Analysis of variance) 

Variation Source Df Sum of Square Mean Square 

Regression 1 SS Regression (SSR) 

SSR = b0 ∑y + b1 ∑x1y - 
(∑ )2�  

MS Regression (MSR) 

MSR = ��  

Error n - 2 SS Error (SSE) 

SSE = ∑y2
 – b0 ∑y + b1 ∑ x1y 

MS Error (MSE) 

MSE = ��  

Total n - 1 SS Total (SST) 

SST = ∑y2
 - 

(∑ )2�  

 

 

3) Mencari Fhitung dan Ftabel 

Fhitung =  

Ftabel   = Fa(1;n-2) 

Tolak H0 bila Fhitung >Fa(1;n-2) 

Langkah  4 : Menghitung koefisien determinasi (R
2
) dan 

menginterpretasikan
94

 

R
2 

=  × 100% 

4. Analisis Regresi Linier Berganda 

Teknik analisis ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

nomor 3. Langkah-langkah analisis regresi linier berganda adalah sebagai 

berikut:  

                                                           
94

Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendidikan Praktik dengan 

Mengunakan SPSS………, 132–140. 
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Langkah 1: Merumuskan/mengidentifikasi variabel  

Variabel independen (X1) dan (X2) 

Variabel dependen (Y)  

Langkah 2 : Mengestimasi/menaksir model 

a. Membuat tabel perhitungan 

b. Menghitung nilai ∑ 1
2 dan ∑ 2

2 ∑ x1
2 = ∑ x1

2 - 
(∑ 1)2�  

∑ x2
2 = ∑ x2

2 – 
 ∑ 1 2�  

c. Menghitung nilai ∑ X1 X2 ∑ x1x2 = ∑ x1x2 – 
(∑ 1)(∑ 2)�  

d. Menghitung nilai ∑ X1 Y dan ∑ X2 Y ∑ x1y   = ∑ x1y – 
(∑ 1)(∑  )�  

∑ x2y   = ∑ x2y – 
(∑ 2)(∑  )�  

e. Menghitung nilai b1, b2 dan b0 

b1 = 
(∑ 2

2)(∑ 1 ) −(∑ 2 )(∑ 1 2) ∑ 1
2  ∑ 2

2  − (∑ 1 2)2
 

b2= 
(∑ 1

2)(∑ 2 ) −(∑ 1 )(∑ 1 2) ∑ 1
2  ∑ 2

2  − (∑ 1 2)2
 

b0 = 
∑ − �1 ∑ 1−�2 ∑ 2�  

f. Mendapat model regresi linier berganda    = b0+ b1x1+ b2x2 

Langkah 3: Uji signifikansi model 

1) Hipotesis 
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H0 : β1 = β2 0 

H1 :  minimal ada satu. β1 ≠ 0 untuk i=1,2 

2) Menghitung   nilai-nilai   yang   ada   dalam   tabel   anova 

(statistik uji) 

Tabel 3.10 

Statistik Uji Regresi Linier Berganda: Tabel Anova (Analysis of variance) 

Variation Source Df Sum of Square Mean Square 

Regression 1 SS Regression (SSR) 

SSR = b0 ∑y +  �1 ∑ 1y +

 �2 ∑ 2  -  ∑ )2� 

MS Regression (MSR) 

MSR = ��  

Error n-2-1 SS Error (SSE) 

SSE = ∑y2
 – (b0 ∑y + b1 ∑ x1y 

+ b2 ∑x2y) 

MS Error (MSE) 

MSE = ��  

Total n - 1 SS Total (SST) 

SST = ∑y2
 - 

(∑ )2�  

 

 

3) Mencari Fhitungdan F tabel 

Fhitung =  

Ftabel   = Fa(2;n-3) 

Tolak H0 bila Fhitung >Fa(p;n-p-1) 

Langkah  4 : Menghitung koefisien determinasi (R
2
) dan 

menginterpretasikan
95

 

R
2 

=  × 100% 

 

  

                                                           
95

Ibid., 152-161. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Profil Singkat SD Ma’arif Ponorogo SD Ma’arif Ponorogo didirikan pada tahun  M, terletak ±  
KM sebelah timur Ibu Kota Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Jl. Sultan Agung No.  A. Pada tahun ajaran /  ini SD Ma’arif 
memiliki siswa sejumlah 810 anak yang terbagi dalam 26 kelas. 

Secara kuantitatif ini merupakan capaian yang prestisius bagi sebuah 

lembaga pendidikan dasar swasta yang berada di sebuah kota kecil. Namun juga merupakan tantangan bagi SD Ma’arif untuk 
meningkatkan kualitasnya sehingga menjadi salah satu lembaga 

pendidikan yang mampu bersaing untuk terus eksis dalam mencetak generasi yang berprestasi, terampil, berkepribadian berlandaskan 
Imtaq iman dan taqwa , dan sekaligus menjawab tantangan dan 
tuntutan zaman yang terus berkembang. Untuk itu sampai sekarang SD Ma’arif terus berbenah diri agar dapat shālih luklli zamān wa 
makan. SD Ma’arif merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Dasar 

swasta di Ponorogo yang memadukan kurikulum pendidikan umum 

dan agama.Kedua kurikulum ini diaplikasikan secara bersama-sama, 

sehingga dengan demikian siswa diharapkan mampu memperoleh 

69 
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pengetahuan umum dan agama secara seimbang. Pendidikan umum 

mengikuti kurikulum serta materi pelajaran yang telah ditetapkan 

oleh Dinas Pendidikan seperti Sains, Matematika, PKn, IPS, Bhs. 

Inggris, Bhs. Indonesia, Bhs. Jawa, Penjaskes dll. sedangkan 

pendidikan agama mengikuti kurikulum dari Lembaga Pendidikan Ma’arif sebagai lembaga pengelola serta pengembangan pendidikan 

di kalangan Nahdlatul Ulama. Adapun materi pelajaran agama yang disampaikan adalah Fiqh, Aqidah Akhlak, Qur’an (adits, Sejarah 
Kebudayaan Islam, Bahasa Arab serta Aswaja (Ahlussunnah wal jamā’ah , yang menjadi salah satu ciri khas lembaga pendidikan yang 

berada di bawah naungan NU. 

Adapun untuk mengembangakan keilmuan serta meningkatkan 

kreatifitas siswa di bidang science maka disediakan sarana dan 

prasarana seperti  APE baik out door maupun in door, laboratorium 

MIPA, Lab. Komputer. Untuk memperdalam serta memperkaya 

pengetahuan siswa maka diadakan les yang dikelola oleh 

sekolah.Selain itu juga diadakan kegiatan ekstra yang mewadahi 

bakat serta minat siswa.Di antaranya kepramukaan dan olah raga.Di 

bidang seni dan budaya SD Ma’arif memiliki Drumband, group 
hadroh Ansyadana. Di bidang keagamaan kegiatan yang dilakukan 

adalah pelaksanaan Shalat Dluhur secara berjama’ah, Shalat Dhuha, bimbingan tartīlul qur’ān serta qirōatul qur’ān.  Dari kesemuanya itu 
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menunjukkan komitment SD Ma’arif untuk mencetak intelek yang agamis dan agamawan yang intelek. .96 

Namun demikian, masih ditemukan kendala yang dirasa perlu 

untuk segera di tangani yaitu belum terwujudnya ruangan kelas ideal 

dan proporsional antara jumlah siswa dengan ruangan kelas yang 

ada.Diharapkan dengan terrealisasikannya program tersebut, SD Ma’arif mampu menjadi sekolah unggulan yang berkualitas serta 
dapat mengadakan lingkungan belajar yang kondusif, dan 

menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas.97 

2. Visi dan Misi SD Ma’arifPonorogo 

a. Visi 

Berprestrasi, terampil, berkepribadian berlandaskan Iman dan 

Taqwa . 

b. Misi 

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka perlu langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1) Melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, produktif, 

inovatif dan menyenangkan. 

2) Mencetak generasi yang berprestasi dalam bidang akademik 

maupun non–akademik yang berguna bagi agama, nusa dan 

bangsa. 

                                                           
96Buku arsip SD Ma’ari Ponorogo 
97Buku arsip SD Ma’ari Ponorogo 
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3) Mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki 

kepribadian yang tinggi dan keimanan serta ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

3. Letak Geografis 

 SD Ma’arif Ponorogo berlokasi di jalan Sultan Agung No  A 
Kelurahan Bangunsari Kabupaten Ponorogo dengan nomor telp. 

0352-483359. Serta mempunyai NIS.100390 dan NSS.102051117039 

dan terakreditasi A. 

 SD Ma’arif Ponorogo ini memiliki lokasi yang sangat 

strategis.Hal ini dikarenakan sekolah ini berada di pinggir jalan 

protocol antar kota/kabupaten.Selain itu juga didukung dengan 

kemudahan transportasi karena dekat dengan beberapa sekolah 

tinggi di ponorogo, sehingga membuat semua orang mudah untuk 

mengunjunginya.98 

4. Keadaan Guru SD Ma’arif Ponorogo Guru SD Ma’arif Ponorogo berjumlah 45 orang yang terdiri dari 

24 laki-laki dan 21 perempuan, dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) berjumlah 4 orang, Guru Yayasan 32 orang, Tenaga 

Administrasi 3 orang, Tenaga Keuangan 1 orang, Penjaga Koperasi 1 

orang, Penjaga UKS 1 orang, Penjaga Perpustakaan 1 orang, Penjaga 

                                                           
98Buku arsip SD Ma’ari Ponorogo 
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Sekolah 2 orang. Guru SD Ma’arif Ponorogo mempunyai jenjang 

pendidikan SD, SMA, S1, dan S2.99 

5. Keadaan Siswa SD Ma’arif Ponorogo 

Pada tahun pelajaran 2016/2017 sekolah ini memiliki jumlah 

siswa 810.Peserta didik yang ada di SD Ma’arif Ponorogo ini 
mayoritas dari ponorogo semua.100 

B. Deskripsi Data 

1. Media Pembelajaran Siswa di Kelas V SD Ma’arif Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor media pembelajaransiswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo diperoleh dari angka angket yang 

didistribusikan kepada para responden yang telah ditentukan oleh 

peneliti.Responden yang dimaksud dalam penelitian ini sebanyak 92 

siswa. 

Adapun item angket yang disebarkan berdasarkan kisi-kisi 

instrument pengumpul data sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Kisi-Kisi Instrumen Media Pembelajaran 

Variabel Indikator No Item 

Soal 

Media 

Pembelajara

n (X1) 

17) Menggunakan gambar.  

18) Menggunakan efek suara.  

19) Menggunakan animasi  

20) Ada permainan (game).  

21) Menggunakan teknik drama 

atau hiburan  

22) Ada latihan soal.  

23) Ada feed back (umpan balik).  

1 

2 

3 dan 9 

4 dan 10 

5 

 

6 dan 11 

7 dan 12 

                                                           
99Buku arsip SD Ma’ari Ponorogo 
100100Buku arsip SD Ma’ari Ponorogo 
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24) Mudah dipahami  8 

Adapun hasil skor media pembelajaran siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.2 

Skor Media Pembelajaran Kelas V SD Ma’arif Ponorogo 

NO Skor X1 Frekuensi 

1 48 2 

2 41 4 

3 40 2 

4 39 6 

5 38 4 

6 37 8 

7 36 8 

8 35 10 

9 34 8 

10 33 6 

11 32 12 

12 31 9 

13 30 4 

14 29 1 

15 27 1 

16 26 2 

17 25 3 

18 24 1 

19 22 1 

Jumlah - 92 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa skor tertinggi pada 

variabel media pembelajaran adalah bemilai 48 dimiliki oleh 2 siswa 

dan skor terendah bemilai 22 dimiliki oleh 1 siswa. 

2. Lingkungan Sekolah Siswa di Kelas V SD Ma’arif Ponorogo 

Untuk memperoleh data tentang skor lingkungan sekolah siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogodapat diperoleh dengan 
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penyebaran angket sama dengan penggunaan media pembelajaran di 

atas.  

Adapun item angket yang disebarkan berdasarkan kisi-kisi 

instrument pengumpul data sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Kisi-Kisi Instrumen Lingkungan Sekolah 

Variabel Indikator No Item 

Soal 

Lingkungan 

Sekolah (X2) 

11. Metode mengajar 

12. Kurikulum 

13. Relasi guru dengan siswa 

14. Relasi siswa dengan siswa 

15. Disiplin sekolah 

16. Alat pelajaran 

17. Waktu sekolah 

18. Standar belajar diatas ukuran 

19. Keadaan gedung 

20. Metode belajar 

 7 

1 dan 8 

9 

10 

2 dan 11 

6 dan 12 

3 

4 dan 13 

5 dan 14 

6 

Adapun hasil skor lingkungan sekolah siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Skor Lingkungan Sekolah Kelas V SD Ma’arif Ponorogo 

NO Skor X2 Frekuensi 

1 55 1 

2 54 1 

3 52 7 

4 51 1 

5 50 9 

6 49 8 

7 48 12 

8 47 7 

9 46 7 

10 45 7 

11 44 8 

12 43 6 

13 42 7 
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NO Skor X2 Frekuensi 

14 41 4 

15 40 3 

16 39 1 

17 37 1 

18 36 1 

19 33 1 

Jumlah - 92 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa skor tertinggi pada 

variabel lingkungan sekolah bernilai 55 dimiliki oleh 1 siswa dan skor 

terendah bernilai 33 dimiliki oleh 1 siswa. 

3. Motivasi Belajar Siswa di Kelas V SD Ma’arif Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor motivasi belaja siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogodiperoleh dari angka angket yang didistribusikan 

kepada para responden yang telah ditentukan oleh peneliti. 

Adapun item angket yang disebarkan berdasarkan kisi-kisi 

instrument pengumpul data sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Kisi-Kisi Instrumen Motivasi Belajar 

Variabel Indikator No Item 

Soal 

Motivasi 

Belajar (Y) 

11. Teguh dalam menghadapi tugas  

12. Ulet menghadapi kesulitan  

13. Menunjukan minat terhadap 

bermacam-macam masalah 

14. Cepat bosan dengan tugas yang 

rutin  

15. Lebih senang bekerja mandiri  

16. Dapat mempertahankan 

pendapatnya  

17. Senang mencari dan 

memecahkan masalah soal-soal 

18. Adanya hasrat dan keinginan 

untuk berhasil 

1 dan 2 

3 dan 4 

5 

 

6 

 

7 dan 8 

9 

 

10 

 

11 dan 12 
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Variabel Indikator No Item 

Soal 

19. Adanya harapan dan cita-cita 

masa depan 

20. Adanya lingkungan belajar yang 

kondusif 

13 

 

14 

Adapun hasil skor motivasi belajar siswa kelas V SD Ma’arif 
Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.6 

Skor Motivasi Belajar Kelas V SD Ma’arif Ponorogo 

NO Skor Y Frekuensi 

1 56 2 

2 55 1 

3 54 1 

4 53 1 

5 52 6 

6 51 7 

7 50 4 

8 49 10 

9 48 9 

10 47 8 

11 46 6 

12 45 4 

13 44 10 

14 43 9 

15 42 2 

16 41 3 

17 40 4 

18 39 2 

19 37 2 

20 30 1 

Jumlah - 92 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa skor tertinggi pada 

variabelmotivasi belajar bernilai 56 dimiliki oleh 2 siswa dan skor 

terendah bernilai 30 dimiliki oleh 1 siswa. 
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C. Analisis Data 

1. Analisis Data tentang Media Pembelajaran, Lingkungan Sekolah 

dan Motivasi Be!ajar Siswa 

 

 

a. Analisis Data tentang Media Pembelajaran 

Data tentang media pembelajaran pada pelajaran diperoleh dari 

skor angket penelitian yang telah diisi oleh responden.Responden 

dalam penelitian ini berjumlah 92 siswa.Setelah itu, mencari mean 

(Mx1)danstandar deviasi (SDx1) untuk menentukan kategori media 

pembelajaran baik, cukup, dan kurang. 

Selanjutnya hasil skor media pembelajaran dapat dilihat di 

tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Perhitungan Mean dan Standar Deviasi Media Pembelajaran 

X1 F F.X1 X1
2 F.X1

2 

48 2 96 2304 4608 

41 4 164 1681 6724 

40 2 80 1600 3200 

39 6 234 1521 9126 

38 4 152 1444 5776 

37 8 296 1369 10952 

36 8 288 1296 10368 

35 10 350 1225 12250 

34 8 272 1156 9248 

33 6 198 1089 6534 

32 12 384 1024 12288 

31 9 279 961 8649 

30 4 120 900 3600 

29 1 29 841 841 
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X1 F F.X1 X1
2 F.X1

2 

27 1 27 729 729 

26 2 52 676 1352 

25 3 75 625 1875 

24 1 24 576 576 

22 1 22 484 484 

Jumlah 92 3142 - 109180 

Dari data skor tersebut kemudian dicarimean dan standar 

deviasi dengan langkah sebagai berikut: 

a. Mencari Mean dari variabel X1: 

1 =
∑ f 1

n
 = 

3142

92
 = 34,152173913 

b. Mencari Standar Deviasi X1: 

1 =   ∑� 1
2� − 1

2 

=  109180

92
− (34,152173913)2 

=  1186,7391304348 − 1166,3709829838 

=  20,368147451 

= 4,5131084023 

Dari  hasil  di  atas  dapat diketahui Mx1 = 34,152173913  

dan  SDx1 = 4,5131084023. Untuk menentukan tingkatan media 

pembelajaran baik, cukup, dan kurang, dibuat pengelompokan 

dengan menggunakan rumus: 

a. Skor lebih dari Mx + l.SDx adalah tingkatan media pembelajaran 

siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo termasuk kategori baik. 
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b. Skor kurang dari Mx - l.SDx adalah tingkatan media 

pembelajaran siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo termasuk 

kategori kurang. 

c. Skor antara Mx - l.SDx Sampai dengan Mx + l.SDx adalah 

tingkatan media pembelajaran siswa kelas V SD Ma’arif 
Ponorogo termasuk kategori cukup. 

Adapun perhitungannya adalah: 

1
 + 1.SD 1 = 34,152173913 +1(4,5131084023) 

= 38,6652823153 

= 39 

1
 - 1.SD 1  = 34,152173913 - 1(4,5131084023) 

= 29,6390655107 

= 30 
Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 

39dikategorikan media pembelajaran baik, sedangkan skor 30 - 

38dikategorikan media pembelajarancukup, dan skor kurangdari 29 

dikategorikan media pembelajaran termasukkategori kurang. Untuk 

mengetahui lebih jelas tentang media pembelajaran siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo,dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Kategori Media Pembelajaran 

NO Nilai Frekuensi Prosentasi Kategori 

1 > 39 14 15.21739 % Baik 

2 30 - 38 69 75 % Cukup 

3 < 29 9 9.782609 % Kurang 

Jumlah 92 100 %  
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b. Analisis Data tentang Lingkungan Sekolah 

Data tentang media pembelajaran pada pelajaran diperoleh dari 

skor angket penelitian yang telah diisi oleh responden.Responden 

dalam penelitian ini berjumlah 92 siswa.Setelah itu, mencari mean 

(Mx2)dan standar deviasi (SDx2) untuk menentukan kategori 

lingkungan sekolah baik, cukup, dan kurang. 

Selanjutnya hasil skor lingkungan sekolah dapat dilihat di 

tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Perhitungan Mean dan Standar Deviasi Lingkungan Sekolah 

X2 F F.X2 X2
2 F.X2

2 

55 1 55 3025 3025 

54 1 54 2916 2916 

52 7 364 2704 18928 

51 1 51 2601 2601 

50 9 450 2500 22500 

49 8 392 2401 19208 

48 12 576 2304 27648 

47 7 329 2209 15463 

46 7 322 2116 14812 

45 7 315 2025 14175 

44 8 352 1936 15488 

43 6 258 1849 11094 

42 7 294 1764 12348 

41 4 164 1681 6724 

40 3 120 1600 4800 

39 1 39 1521 1521 

37 1 37 1369 1369 

36 1 36 1296 1296 

33 1 33 1089 1089 

Jumlah 92 4241 - 197005 

Dari data skor tersebut kemudian dicarimean dan standar 

deviasi dengan langkah sebagai berikut: 
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a. Mencari Mean dari variabel X2: 

2 =
∑ f 2

n
 = 

4241

92
 = 46,097826087 

b. Mencari Standar Deviasi X2: 

2 =   ∑� 2
2� − 2

2 

=  197005

92
− (46,097826087)2 

=  2141,3586956522 − 2125,0095699433 

=  16,3491257089 

= 4,0434052121 

Dari  hasil  di  atas  dapat diketahui Mx2 = 46,097826087  

dan  SDx2 = 4,0434052121. Untuk menentukan tingkatan 

lingkungan sekolah baik, cukup, dan kurang, dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

a. Skor lebih dari Mx + l.SDx adalah tingkatan lingkungan sekolah 

siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo termasuk kategori baik. 

b. Skor kurang dari Mx - l.SDx adalah tingkatan lingkungan 

sekolah siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo termasuk kategori 

kurang. 

c. Skor antara Mx - l.SDx Sampai dengan Mx + l.SDx adalah 

tingkatan lingkungan sekolah siswa kelas V SD Ma’arif 
Ponorogo termasuk kategori cukup. 

Adapun perhitungannya adalah: 
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2
 + 1.SD 2 = 46,097826087 + 1(4,0434052121) 

= 50,1412312991 

= 51 

2
 - 1.SD 2  = 46,097826087 - 1(4,0434052121) 

= 42,0544208749 

= 43 
Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 

51dikategorikan lingkungan sekolah baik, sedangkan skor 43 - 

50dikategorikan lingkungan sekolah cukup, dan skor kurangdari 42 

dikategorikan lingkungan sekolah termasukkategori kurang. Untuk 

mengetahui lebih jelas tentanglingkungan sekolah siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogodapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Kategori Lingkungan Sekolah 

NO Nilai Frekuensi Prosentasi Kategori 

1 > 51 10 10.86957 % Baik 

2 43 - 50 67 72.82609 % Cukup 

3 < 42 15 16.30435 % Kurang 

Jumlah 92 100 %  

 

 

 

c. Analisis Data tentang Motivasi Be!ajar 

Data tentang media pembelajaran pada pelajaran diperoleh dari 

skor angket penelitian yang telah diisi oleh responden.Responden 

dalam penelitian ini berjumlah 92 siswa. Setelah itu, mencari mean 

(My)dan standar deviasi (SDy) untuk menentukan kategori motivasi 

belajar baik, cukup, dan kurang.  
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Selanjutnya hasil skor motivasi belajar dapat dilihat di tabel 

berikut: 

Tabel 4.11 

Perhitungan Mean dan Standar Deviasi Motivasi Belajar 

Y F F.Y Y2 F.Y2 

56 2 112 3136 6272 

55 1 55 3025 3025 

54 1 54 2916 2916 

53 1 53 2809 2809 

52 6 312 2704 16224 

51 7 357 2601 18207 

50 4 200 2500 10000 

49 10 490 2401 24010 

48 9 432 2304 20736 

47 8 376 2209 17672 

46 6 276 2116 12696 

45 4 180 2025 8100 

44 10 440 1936 19360 

43 9 387 1849 16641 

42 2 84 1764 3528 

41 3 123 1681 5043 

40 4 160 1600 6400 

39 2 78 1521 3042 

37 2 74 1369 2738 

30 1 30 900 900 

Jumlah 92 4273 - 200319 

Dari data skor tersebut kemudian dicarimean dan standar 

deviasi dengan langkah sebagai berikut: 

a. Mencari Mean dari variabel Y: 

=
∑ fy

n
 = 

4273

92
 = 46.4456521739 

b. Mencari Standar Deviasi Y: 

=   ∑� 1
2� − 1

2 
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=  200319

92
− (46.4456521739)2 

=  2177,3804347826 − 2157,1986058589 

=  20,1818289237 

= 4,4924190503 

Dari  hasil  di  atas  dapat diketahui My = 46.4456521739  

dan  SDy = 4,4924190503. Untuk menentukan motivasi belajar baik, 

cukup dan kurang, dibuat pengelompokan dengan menggunakan 

rumus: 

a. Skor lebih dari My + l.SDy adalah tingkatan motivasi belajar 

siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo termasuk kategori baik. 

b. Skor kurang dari My - l.SDy adalah tingkatan motivasi belajar 

siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo termasuk kategori kurang. 

 

c. Skor antara Mx - l.SDx Sampai dengan Mx + l.SDx adalah 

tingkatan motivasi belajar siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo 

termasuk kategori cukup. 

Adapun perhitungannya adalah: 

 +1.SDy= 46.4456521739 + 1(4,4924190503) 

= 50,9380712242 

= 51 

 - 1.SDy  = 46.4456521739 - 1(4,4924190503) 

= 41,9532331236 

= 42 
Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 

51dikategorikan motivasi belajar siswa baik, sedangkan skor 42 - 
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50dikategorikan motivasi belajar siswa cukup, dan skor kurangdari 41 

dikategorikan motivasi belajar siswa termasukkategori kurang. Untuk 

mengetahui lebih jelas tentang tingkat motivasi belajar siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogodapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.12 

Kategori Motivasi Belajar 

NO Nilai Frekuensi Prosentasi Kategori 

1 > 51 18 19.56522 % Baik 

2 42 - 50 63 68.47826 % Cukup 

3 < 41 11 11.95652 % Kurang 

Jumlah 92 100 %  

 

 

 

2. Uji Prasyarat Penelitian 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Data dikatakan berdistribusi normal 

jika Lmaksimum<Ltabel.Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan 

rumus Lillifors.Hasil perhitungan uji normalitas tentang variabel 

media pembelajaran (X1), lingkungan sekolah (X2), dan motivasi 

belajar (Y) siswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Normalitas dengan Rumus Lillifors 

Variabel N Lmaksimum Ltabel Keterangan 

Media Pembelajaran (X1) 92 0,06865 0,092372 Berdistribusi Normal 

Lingkungan Sekolah (X2) 92 0,0573 0,092372 Berdistribusi Normal 

Motivasi Belajar (Y) 92 0,05315 0,092372 Berdistribusi Normal 
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Dari label di atas, dapat diketahui harga Lmaksimum untuk 

masing-masing variabel.Setelah itu, dikonsultasikan kepada Ltabel nilai 

kritis uji lillifors dengan taraf signifikansi 5%.Hasil dari konsultasi 

dengan Ltabeldiperoleh hasil bahwa masing-masing Lmaksimum< 

Ltabel.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masing-masing 

variabel X1, X2,dan variabel Y dinyatakan berdistribusi normal. 

Perhitungan uji normalitas tentang variabel media 

pembelajaran (X1), lingkungan sekolah (X2), dan motivasi belajar (Y) 

siswa dapat dilihat pada lampiran 15, 16 dan 17. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah antara 

variabel bebas dan variabel terikat mempunyai hubungan linier atau 

tidak.Apabila tidak linier maka analisis regresi tidak dapat 

dilanjutkan.Uji linieritas ini diketahui dengan menggunkan uji F. 

Kriteria dari uji linieritas adalah apabila Fhitung< Ftabel, maka 

dinyatakan regresi linier. Hasil uji linieritas pada pembahasan ini 

terangkum dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Linieritas 

N

O 

Variabel 
db Fhitung Ftabel Keterangan 

Bebas Terikat 

1 Media Pembelajaran (X1) 
Motiasi 

Belajar (Y) 
(17,73) 0,534 1,72 Linier 

2 Lingkungan Sekolah (X2) 
Motiasi 

Belajar (Y) 
(17,73) 1,246 1,72 Linier 
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Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis uji linieritas untuk 

variabel media pembelajaran(X1) dengan variabel motivasi belajar (Y) 

didapatkan nilai Fhitunng0,534 sedangkan Ftabel1,72 maka Fhitung< Ftabel. 

Dengan demikian variabel media pembelajaran (X1) mempunyai 

hubungan yang linear dengan motivasi belajar (Y). Hasil analisis uji 

linieritas untuk variabel lingkungan sekolah (X2) dengan variabel 

motivasi belajar (Y) didapatkan nilai Fhitunng1,246 sedangkan Ftabel1,72 

maka Fhitung< Ftabel. Dengan demikian variabel lingkungan sekolah (X2) 

mempunyai hubungan yang linear dengan motivasi belajar (Y). 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-

masing variabel bebas dengan variabel terikat memiliki hubungan 

yang linear, maka analisis regresi linear dapat dilanjutkan.Langkah-

langkah dalam perhitungan linieritas masing-masing variabel dapat 

dilihat pada lampiran 18 dan19. 

3. Analisis Data tentang Pengaruh Media Pembelajaran (X1) terhadap 

Motivasi Belajar (Y) 

Uji regresi linier sederhana ini digunakan untuk mencari pola 

hubungan antara satu variabel independen dengan satu variabel 

dependen.Dalam pembahasan ini adalah untuk mencari pola 

hubungan antara media pembelajaran(X1) dengan motivasi belajar (Y). 

Sebelum masuk rumus perhitungan, dibuat tabel penolong 

perhitungan seperti pada tabel 4.15 .Tabel 4.15 tersebut juga 

digunakan untuk penolong perhitungan uji linier sederhana variabel 
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media pembelajaran(X1) dengan motivasi belajar (Y). Adapun tabel 

penolong perhitungan tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Perhitungan Analisa Regresi Linier Sederhana Media Pembelajaran 

terhadap Motivasi Belajar 

NO X1 Y X1Y X1
2 Y2 

1 36 43 1548 1296 1849 

2 36 48 1728 1296 2304 

3 34 49 1666 1156 2401 

4 36 30 1080 1296 900 

5 32 52 1664 1024 2704 

6 24 37 888 576 1369 

7 31 46 1426 961 2116 

8 32 44 1408 1024 1936 

9 31 46 1426 961 2116 

10 33 41 1353 1089 1681 

11 35 45 1575 1225 2025 

12 38 44 1672 1444 1936 

13 37 48 1776 1369 2304 

14 30 44 1320 900 1936 

15 40 53 2120 1600 2809 

16 37 52 1924 1369 2704 

17 35 44 1540 1225 1936 

18 37 44 1628 1369 1936 

19 32 40 1280 1024 1600 

20 30 43 1290 900 1849 

21 32 50 1600 1024 2500 

22 31 50 1550 961 2500 

23 37 46 1702 1369 2116 

24 34 49 1666 1156 2401 

25 34 49 1666 1156 2401 

26 33 46 1518 1089 2116 

27 25 40 1000 625 1600 

28 25 43 1075 625 1849 

29 22 43 946 484 1849 

30 31 43 1333 961 1849 

31 33 47 1551 1089 2209 

32 27 43 1161 729 1849 

33 35 41 1435 1225 1681 

34 39 37 1443 1521 1369 
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NO X1 Y X1Y X1
2 Y2 

35 31 40 1240 961 1600 

36 32 45 1440 1024 2025 

37 26 43 1118 676 1849 

38 26 43 1118 676 1849 

39 36 49 1764 1296 2401 

40 31 39 1209 961 1521 

41 38 48 1824 1444 2304 

42 41 44 1804 1681 1936 

43 32 46 1472 1024 2116 

44 41 51 2091 1681 2601 

45 25 44 1100 625 1936 

46 35 39 1365 1225 1521 

47 38 51 1938 1444 2601 

48 30 49 1470 900 2401 

49 37 48 1776 1369 2304 

50 41 52 2132 1681 2704 

51 39 51 1989 1521 2601 

52 32 48 1536 1024 2304 

53 35 48 1680 1225 2304 

54 39 49 1911 1521 2401 

55 37 49 1813 1369 2401 

56 48 55 2640 2304 3025 

57 34 42 1428 1156 1764 

58 32 41 1312 1024 1681 

59 34 47 1598 1156 2209 

60 34 44 1496 1156 1936 

61 33 51 1683 1089 2601 

62 33 45 1485 1089 2025 

63 36 56 2016 1296 3136 

64 48 56 2688 2304 3136 

65 32 47 1504 1024 2209 

66 37 47 1739 1369 2209 

67 31 51 1581 961 2601 

68 39 46 1794 1521 2116 

69 35 49 1715 1225 2401 

70 36 40 1440 1296 1600 

71 35 52 1820 1225 2704 

72 37 49 1813 1369 2401 

73 39 52 2028 1521 2704 

74 35 48 1680 1225 2304 
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NO X1 Y X1Y X1
2 Y2 

75 36 45 1620 1296 2025 

76 39 49 1911 1521 2401 

77 29 47 1363 841 2209 

78 34 50 1700 1156 2500 

79 41 48 1968 1681 2304 

80 31 43 1333 961 1849 

81 35 48 1680 1225 2304 

82 38 50 1900 1444 2500 

83 32 47 1504 1024 2209 

84 34 42 1428 1156 1764 

85 36 51 1836 1296 2601 

86 40 54 2160 1600 2916 

87 32 44 1408 1024 1936 

88 30 51 1530 900 2601 

89 33 47 1551 1089 2209 

90 31 52 1612 961 2704 

91 32 44 1408 1024 1936 

92 35 47 1645 1225 2209 

∑ 3142 4273 146765 109180 200319 

Langkah-langkah dalam analisis regresi linier sederhana, yaitu 

pengaruh media pembelajaan(X1)   terhadapmotivasi belajar siswa (Y) 

adalah sebagai berikut: 

Langkah 1: Merumuskan/mengidentifikasi variabel 

Variabel independen (X1) = Media Pembelajaran 

Variabel dependen (Y)  = Motivasi Belajar 

Langkah 2: Mengestimasi/menaksir model  

a. Membuat tabel perhitungan 

Dari hasil perhitungan pada tabel 4.15 di atas, didapatkan: ∑x1 = 3142  ∑ x1
2 = 109180 ∑ x1y = 146765 ∑ y = 4273  ∑ y2 = 200319 n = 92 

b. Menghitung nilai   dan   
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  = 
∑ 1�  = 

3142

92
 = 34,15217    = 

∑�  = 
4273

92
 = 46,44565 

c. Menghitung nilai b1 dan b0 

b1 = 
 ∑ 1   − �           ∑ 1

2 −�(  )2
 

= 
146765 − 92 (34,15217 )(46,44565 )

109180  − 92 (34,15217 )2
 

= 
146765 −145932 ,21516

109180−107306 ,10624
 

= 
832,78484

1873,89376
 

= 0,44441 

b0 =  – b1   
= 46,44565 – 0,44441 (34,15217) 

= 46,44565 – 15,17757 

= 31,26808 

d. Mendapat model regresi linier sederhana   = b0 + b1x   = 31,26808 + 0,444414x 

Langkah 3 : Uji signifikansi model 

a. Hipotesis 

Ho: Tidak ada pengaruh antara media pembelajaran terhadap 

motivasi belajar siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo tahun 

pelajaran 2016/2017. 

Ha: Ada pengaruh antara media pembelajaran terhadap 

motivasi belajarsiswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo tahun 

pelajaran 2016/2017. 
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b. Statistik Uji 

1) Menghitung nilai SSR dan MSR 

SSR = b0 ∑y + b1 ∑x1y - 
(∑ )2�  

= (31,26808 × 4273) + (0,44441 × 146765) - 
(4273)2

92
 

= (133608,50584 + 65223,83365) - 
18258529

92
 

= 198832,33949 – 198462,27174 

= 370,06775 

MSR = ��  

= 
370,06775

1
 

= 370,06775 

2) Menghitung nilai SSE dan MSE 

SSE = ∑y2
 – b0 ∑y + b1 ∑ x1y 

= 200319 – 198832,33949 

= 1486,66051 

MSE = ��  

= 
1486,66051

92−2
 

= 16,51845 

3) Menghitung nilai SST 

SST = ∑y2
 - 

(∑ )2�  

= 200319 – 198462,27174 

= 1856,72826 
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Tabel 4.16 

Hasil Uji Statistik Uji Regresi Linier Sederhana: Tabel Anova (Analysis of variance) 

Variation Source Df Sum of Square Mean Square 

Regression 1 SS Regression (SSR) 

370,06775 

MS Regression (MSR) 

370,06775 

Error n - 2 SS Error (SSE) 

1486,66051 

MS Error (MSE) 

16,51845 

Total n - 1 SS Total (SST) 

1856,72826 

 

4) Mencari Fhitung dan Ftabel 

Fhitung =  

= 
370,06775

16,51845
 

= 22,4033 

Ftabel   = Fa(1;n-2) 

= F0,05(1;92 -2) 

=3,95 

Karena Fhitung> Ftabelmaka H0 ditolak, artinya ada 

pengaruh antara media pembelajaran terhadap motivasi belajar 

siswa Kelas V SD Ma’arif Ponorogo. 

Langkah 4: Menghitung koefisien determinasi dan menginterpretasikannya 

a. Koefisien determinasi 

R
2 

=  × 100% 

= 
370,06775

1856,72826
 × 100% 

= 19,93117 % 

= 19,931 % 
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b. Interpretasi 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi di atas 

didapatkan nilai 19,931%, artinya keragaman media pembelajaran  

(X1) berpengaruh sebesar 19,931%terhadapmotivasi belajar(Y) 

dan 80,069% dipengaruhi oleh faktor lain yang sedang tidak diteliti 

atau tidak masuk dalam model. 

4. Analisis Data tentang Pengaruh Lingkungan Sekolah (X2) 

terhadap Motivasi Belajar (Y) 

Uji regresi linier sederhana ini digunakan untuk mencari pola 

hubungan antara satu variabel independen dengan satu variabel 

dependen.Dalam pembahasan ini adalah untuk mencari pola 

hubungan antara lingkungan sekolah (X2) dengan motivasibelajar (Y). 

Sebelum masuk rumus perhitungan, dibuat tabel penolong 

perhitungan seperti pada tabel 4.17.Tabel 4.17 tersebut juga 

digunakan untuk penolong perhitungan uji linier sederhana variabel 

lingkungan sekolah (X2) dengan motivasibelajar (Y).Adapun tabel 

penolong perhitungan tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.17 
Perhitungan Analisa Regresi Linier Sederhana Lingkungan sekolah 

terhadap Motivasi Belajar 

NO X2 Y X2Y X2
2 Y2 

1 44 43 1892 1936 1849 

2 50 48 2400 2500 2304 

3 52 49 2548 2704 2401 

4 44 30 1320 1936 900 

5 48 52 2496 2304 2704 

6 33 37 1221 1089 1369 

7 44 46 2024 1936 2116 



97 

 

 

NO X2 Y X2Y X2
2 Y2 

8 43 44 1892 1849 1936 

9 48 46 2208 2304 2116 

10 44 41 1804 1936 1681 

11 49 45 2205 2401 2025 

12 44 44 1936 1936 1936 

13 47 48 2256 2209 2304 

14 45 44 1980 2025 1936 

15 47 53 2491 2209 2809 

16 47 52 2444 2209 2704 

17 46 44 2024 2116 1936 

18 46 44 2024 2116 1936 

19 39 40 1560 1521 1600 

20 41 43 1763 1681 1849 

21 50 50 2500 2500 2500 

22 40 50 2000 1600 2500 

23 45 46 2070 2025 2116 

24 50 49 2450 2500 2401 

25 43 49 2107 1849 2401 

26 49 46 2254 2401 2116 

27 42 40 1680 1764 1600 

28 36 43 1548 1296 1849 

29 40 43 1720 1600 1849 

30 47 43 2021 2209 1849 

31 48 47 2256 2304 2209 

32 42 43 1806 1764 1849 

33 44 41 1804 1936 1681 

34 37 37 1369 1369 1369 

35 43 40 1720 1849 1600 

36 46 45 2070 2116 2025 

37 42 43 1806 1764 1849 

38 42 43 1806 1764 1849 

39 46 49 2254 2116 2401 

40 43 39 1677 1849 1521 

41 50 48 2400 2500 2304 

42 45 44 1980 2025 1936 

43 45 46 2070 2025 2116 

44 50 51 2550 2500 2601 

45 43 44 1892 1849 1936 

46 42 39 1638 1764 1521 

47 52 51 2652 2704 2601 
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NO X2 Y X2Y X2
2 Y2 

48 41 49 2009 1681 2401 

49 44 48 2112 1936 2304 

50 52 52 2704 2704 2704 

51 46 51 2346 2116 2601 

52 49 48 2352 2401 2304 

53 48 48 2304 2304 2304 

54 50 49 2450 2500 2401 

55 49 49 2401 2401 2401 

56 54 55 2970 2916 3025 

57 41 42 1722 1681 1764 

58 46 41 1886 2116 1681 

59 48 47 2256 2304 2209 

60 48 44 2112 2304 1936 

61 51 51 2601 2601 2601 

62 52 45 2340 2704 2025 

63 47 56 2632 2209 3136 

64 52 56 2912 2704 3136 

65 43 47 2021 1849 2209 

66 48 47 2256 2304 2209 

67 42 51 2142 1764 2601 

68 50 46 2300 2500 2116 

69 48 49 2352 2304 2401 

70 42 40 1680 1764 1600 

71 49 52 2548 2401 2704 

72 48 49 2352 2304 2401 

73 49 52 2548 2401 2704 

74 48 48 2304 2304 2304 

75 49 45 2205 2401 2025 

76 49 49 2401 2401 2401 

77 45 47 2115 2025 2209 

78 52 50 2600 2704 2500 

79 50 48 2400 2500 2304 

80 40 43 1720 1600 1849 

81 48 48 2304 2304 2304 

82 48 50 2400 2304 2500 

83 46 47 2162 2116 2209 

84 44 42 1848 1936 1764 

85 47 51 2397 2209 2601 

86 55 54 2970 3025 2916 

87 45 44 1980 2025 1936 
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NO X2 Y X2Y X2
2 Y2 

88 50 51 2550 2500 2601 

89 41 47 1927 1681 2209 

90 52 52 2704 2704 2704 

91 45 44 1980 2025 1936 

92 47 47 2209 2209 2209 

 

4241 4273 198072 197005 200319 

Langkah-langkah dalam analisis regresi linier sederhana, yaitu 

pengaruh lingkungan sekolah (X2) terhadap motivasi belajar(Y) adalah 

sebagai berikut: 

Langkah 1: Merumuskan/mengidentifikasi variabel 

Variabel independen (X2) = Linkungan Sekolah 

Variabel dependen (Y)  = Motivasi Belajar 

Langkah 2: Mengestimasi/ menaksir model  

a. Membuat tabel perhitungan 

Dari hasil perhitungan pada tabel 4.17 di atas, didapatkan: ∑ x2 = 4241  ∑ x2
2 = 197005 ∑ x2y = 198072 ∑ y = 4273  ∑ y2 = 200319 n = 92 

b. Menghitung nilai   dan     = 
∑�  = 

4241

92
 = 46,09783    = 

∑�  = 
4273

92
 = 46,44565 

c. Menghitung nilai b1 dan b0 

b1 = 
 ∑ � �  − �           ∑ �2 −�(  )2

 

= 
198072  − 92 (46,09783)(46,44565 )

197005  − 92 (46,09783)2
 

= 
198072−196976,01837

197005−195500 ,91356
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= 
1095,98163

1504,08644
 

= 0,72867 

b0 =  – b1   
= 46,44565 – 0,72867 (46,15217) 

= 46,44565 – 33,6297 

= 12,81595 

d. Mendapat model regresi linier sederhana   = b0 + b1x   = 12,81595 + 0,72867x 

Langkah 3 : Uji signifikansi model 

c. Hipotesis 

Ho: Tidak ada pengaruh antaralingkungan sekolahterhadap 

motivasi belajar siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo tahun 

pelajaran 2016/2017. 

Ha: Ada pengaruh antara lingkungan sekolah terhadap motivasi 

belajarsiswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 

2016/2017. 

d. Statistik Uji 

1) Menghitung nilai SSR dan MSR 

SSR = b0 ∑y + b1 ∑x1y - 
(∑ )2�  

= (12,81595 × 4273) + (0,72867 × 198072) - 
(4273)2

92
 

= (54762,55435 + 144329,12424) - 
18258529

92
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= 199091,67859 – 198462,27174 

= 629,40685 

MSR = ��  

= 
629,40685

1
= 629,40685 

2) Menghitung nilai SSE dan MSE 

SSE = ∑y2
 – b0 ∑y + b1 ∑ x1y 

= 200319 – 199091,67859= 1227,32141 

MSE = ��  

= 
1227,32141

92−2
= 13,6369 

3) Menghitung nilai SST 

SST = ∑y2
 - 

(∑ )2�  

= 200319 – 198462,27174= 1856,72826 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Statistik Uji Regresi Linier Sederhana: Tabel Anova (Analysis of variance) 

Variation Source Df Sum of Square Mean Square 

Regression 1 SS Regression (SSR) 

629,40685 

MS Regression (MSR) 

629,40685 

Error n - 2 SS Error (SSE) 

1227,32141 

MS Error (MSE) 

13,6369 

Total n - 1 SS Total (SST) 

1856,72826 

 

4) Mencari Fhitung dan Ftabel 

Fhitung =  

= 
629,40685

13,6369
 

= 46,15469 
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Ftabel   = Fa(1;n-2) 

= F0,05(1;92 -2) 

=3,95 

Karena Fhitung> Ftabelmaka H0ditolak.artinya ada pengaruh 

antara lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar siswa Kelas 

V SD Ma’arif Ponorogo. 

Langkah 4: Menghitung koefisien determinasi dan menginterpretasikannya 

a. Koefisien determinasi 

R
2 

=   × 100% 

= 
629,40685

1856,72826
 × 100% 

= 33,89871 % 

= 33,899 % 

b. Interpretasi 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi di atas 

didapatkan nilai 33,899%, artinya keragaman lingkungan sekolah 

(X2) berpengaruh sebesar 33,899%terhadapmotivasi belajar 

(Y)dan 66,101% dipengaruhi oleh factor lain yang sedang tidak 

diteliti atau tidak masuk dalam model. 

5. Analisis Data tentang Pengaruh Media Pembelajaran (X1) dan 

Lingkungan Sekolah (X2) terhadap Motivasi Belajar (Y) 

Uji regresi linier berganda ini digunakan untuk mencari pola 

hubungan antara dua variabel independen dengan satu variabel 

dependen.Dalam pembahasan ini adalah untuk mencari pola 
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hubungan antara media pembelajaran (X1) dan lingkungan sekolah 

(X2) dengan motivasibelajar (Y). 

Sebelum masuk rumus perhitungan, dibuat tabel penolong 

perhitungan seperti pada tabel 4.19.Tabel 4.19 tersebut juga 

digunakan untuk penolong perhitungan uji linier berganda variabel 

media pembelajaran (X1) dan lingkungan sekolah (X2) dengan 

motivasibelajar (Y).Adapun tabel penolong perhitungan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.19 
Perhitungan Analisa Regresi Linier Berganda Media Pembelajaran dan 

Lingkungan sekolah terhadap Motivasi Belajar 
N

O X1 X2 Y X1Y X1
2 X2Y X2

2 Y2 X1X2 

1 36 44 43 1548 1296 1892 1936 1849 1584 

2 36 50 48 1728 1296 2400 2500 2304 1800 

3 34 52 49 1666 1156 2548 2704 2401 1768 

4 36 44 30 1080 1296 1320 1936 900 1584 

5 32 48 52 1664 1024 2496 2304 2704 1536 

6 24 33 37 888 576 1221 1089 1369 792 

7 31 44 46 1426 961 2024 1936 2116 1364 

8 32 43 44 1408 1024 1892 1849 1936 1376 

9 31 48 46 1426 961 2208 2304 2116 1488 

10 33 44 41 1353 1089 1804 1936 1681 1452 

11 35 49 45 1575 1225 2205 2401 2025 1715 

12 38 44 44 1672 1444 1936 1936 1936 1672 

13 37 47 48 1776 1369 2256 2209 2304 1739 

14 30 45 44 1320 900 1980 2025 1936 1350 

15 40 47 53 2120 1600 2491 2209 2809 1880 

16 37 47 52 1924 1369 2444 2209 2704 1739 

17 35 46 44 1540 1225 2024 2116 1936 1610 

18 37 46 44 1628 1369 2024 2116 1936 1702 

19 32 39 40 1280 1024 1560 1521 1600 1248 

20 30 41 43 1290 900 1763 1681 1849 1230 

21 32 50 50 1600 1024 2500 2500 2500 1600 

22 31 40 50 1550 961 2000 1600 2500 1240 
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N

O X1 X2 Y X1Y X1
2 X2Y X2

2 Y2 X1X2 

23 37 45 46 1702 1369 2070 2025 2116 1665 

24 34 50 49 1666 1156 2450 2500 2401 1700 

25 34 43 49 1666 1156 2107 1849 2401 1462 

26 33 49 46 1518 1089 2254 2401 2116 1617 

27 25 42 40 1000 625 1680 1764 1600 1050 

28 25 36 43 1075 625 1548 1296 1849 900 

29 22 40 43 946 484 1720 1600 1849 880 

30 31 47 43 1333 961 2021 2209 1849 1457 

31 33 48 47 1551 1089 2256 2304 2209 1584 

32 27 42 43 1161 729 1806 1764 1849 1134 

33 35 44 41 1435 1225 1804 1936 1681 1540 

34 39 37 37 1443 1521 1369 1369 1369 1443 

35 31 43 40 1240 961 1720 1849 1600 1333 

36 32 46 45 1440 1024 2070 2116 2025 1472 

37 26 42 43 1118 676 1806 1764 1849 1092 

38 26 42 43 1118 676 1806 1764 1849 1092 

39 36 46 49 1764 1296 2254 2116 2401 1656 

40 31 43 39 1209 961 1677 1849 1521 1333 

41 38 50 48 1824 1444 2400 2500 2304 1900 

42 41 45 44 1804 1681 1980 2025 1936 1845 

43 32 45 46 1472 1024 2070 2025 2116 1440 

44 41 50 51 2091 1681 2550 2500 2601 2050 

45 25 43 44 1100 625 1892 1849 1936 1075 

46 35 42 39 1365 1225 1638 1764 1521 1470 

47 38 52 51 1938 1444 2652 2704 2601 1976 

48 30 41 49 1470 900 2009 1681 2401 1230 

49 37 44 48 1776 1369 2112 1936 2304 1628 

50 41 52 52 2132 1681 2704 2704 2704 2132 

51 39 46 51 1989 1521 2346 2116 2601 1794 

52 32 49 48 1536 1024 2352 2401 2304 1568 

53 35 48 48 1680 1225 2304 2304 2304 1680 

54 39 50 49 1911 1521 2450 2500 2401 1950 

55 37 49 49 1813 1369 2401 2401 2401 1813 

56 48 54 55 2640 2304 2970 2916 3025 2592 

57 34 41 42 1428 1156 1722 1681 1764 1394 

58 32 46 41 1312 1024 1886 2116 1681 1472 

59 34 48 47 1598 1156 2256 2304 2209 1632 

60 34 48 44 1496 1156 2112 2304 1936 1632 

61 33 51 51 1683 1089 2601 2601 2601 1683 
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N

O X1 X2 Y X1Y X1
2 X2Y X2

2 Y2 X1X2 

62 33 52 45 1485 1089 2340 2704 2025 1716 

63 36 47 56 2016 1296 2632 2209 3136 1692 

64 48 52 56 2688 2304 2912 2704 3136 2496 

65 32 43 47 1504 1024 2021 1849 2209 1376 

66 37 48 47 1739 1369 2256 2304 2209 1776 

67 31 42 51 1581 961 2142 1764 2601 1302 

68 39 50 46 1794 1521 2300 2500 2116 1950 

69 35 48 49 1715 1225 2352 2304 2401 1680 

70 36 42 40 1440 1296 1680 1764 1600 1512 

71 35 49 52 1820 1225 2548 2401 2704 1715 

72 37 48 49 1813 1369 2352 2304 2401 1776 

73 39 49 52 2028 1521 2548 2401 2704 1911 

74 35 48 48 1680 1225 2304 2304 2304 1680 

75 36 49 45 1620 1296 2205 2401 2025 1764 

76 39 49 49 1911 1521 2401 2401 2401 1911 

77 29 45 47 1363 841 2115 2025 2209 1305 

78 34 52 50 1700 1156 2600 2704 2500 1768 

79 41 50 48 1968 1681 2400 2500 2304 2050 

80 31 40 43 1333 961 1720 1600 1849 1240 

81 35 48 48 1680 1225 2304 2304 2304 1680 

82 38 48 50 1900 1444 2400 2304 2500 1824 

83 32 46 47 1504 1024 2162 2116 2209 1472 

84 34 44 42 1428 1156 1848 1936 1764 1496 

85 36 47 51 1836 1296 2397 2209 2601 1692 

86 40 55 54 2160 1600 2970 3025 2916 2200 

87 32 45 44 1408 1024 1980 2025 1936 1440 

88 30 50 51 1530 900 2550 2500 2601 1500 

89 33 41 47 1551 1089 1927 1681 2209 1353 

90 31 52 52 1612 961 2704 2704 2704 1612 

91 32 45 44 1408 1024 1980 2025 1936 1440 

92 35 47 47 1645 1225 2209 2209 2209 1645 

 

314

2 

424

1 

427

3 

14676

5 

10918

0 

19807

2 

19700

5 

20031

9 

14580

9 

Langkah-langkah dalam analisis regresi linier berganda, 

yaitupengaruh media pembelajaran (X1) dan lingkungan sekolah 

(X2)terhadap motivasibelajar (Y) adalah sebagai berikut: 

Langkah 1: Merumuskan/mengidentifikasi variabel 
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Variabel independen (X1) = Media Pembelajaran 

Variabel independen (X2) = Lingkungan Sekolah 

Variabel dependen (Y)  = Motivasi Belajar 

Langkah 2: Mengestimasi/ menaksir model  

a. Membuat tabel perhitungan 

Dari hasil perhitungan pada tabel 4.1 di atas, didapatkan: ∑ x1 = 3142  ∑ x1
2 = 109180 ∑ x1y = 146765 ∑ x2 = 4241  ∑ x2
2 = 197005 ∑ x2y = 198072 ∑ y = 4273  ∑ y2 = 200319 ∑ x1x2 = 145809 

n = 92 

b. Menghitung nilai ∑ x1
2 dan ∑ x2

2 ∑ x1
2 = ∑ x1

2 - 
(∑ 1)2�  

= 109180 - 
(3142)2

92
 

= 109180 – 107306,13043 

= 1873,11957 ∑ x2
2 = ∑ x2

2– ∑ 1 2�  

= 197005 - 
(4241)2

92
 

= 197005 – 195500,88043 

= 1504,11957 

c. Menghitung nilai ∑ x1x2 ∑ x1x2 = ∑ x1x2 – 
(∑ 1)(∑ 2)�  
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= 145809 - 
(3142)(4241)

92
 

= 145809 – 144839,36957 

= 969,63043 

d. Menghitung nilai∑ x1y dan ∑ x2y ∑ x1y   = ∑ x1y – 
(∑ 1)(∑  )�  

= 146765 - 
(3142)(4273)

92
 

= 146765 – 145932,23913 

= 832,76087 ∑ x2y   = ∑ x2y – 
(∑ 2)(∑  )�  

= 198072 - 
(4241)(4273)

92
 

= 198072 – 196976,01087 

= 1095,98913 

e. Menghitung nilai b1b1dan b0 

b1 = 
(∑ 2

2)(∑ 1 ) −(∑ 2 )(∑ 1 2) ∑ 1
2  ∑ 2

2  − (∑ 1 2)2
 = 

= 
 1504,11957  832,76087   − (1095,98913)(969,63043 ) 1873,86957  1504,11957 − (969,63043 )

 

= 
1252571 ,9217 − 1062704 ,4114

2818523 ,89186 −940183 ,17078
 

= 
189867 ,5103

1878340 ,72108
 

= 0,101080 

b2= 
(∑ 1

2)(∑ 2 ) −(∑ 1 )(∑ 1 2) ∑ 1
2  ∑ 2

2  − (∑ 1 2)2
 = 

= 
 1873,86957  1095,98913  − (832,76087 )(969,63043 ) 1873,86957  1504,11957 − (969,63043 )
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= 
2053740 ,67976 − 807470 ,28047

2818523 ,89186 −940183 ,17078
 

= 
1246270 ,39929

1878340 ,72108
 

= 0,6635 

b0 = 
∑ − �1 ∑ 1−�2 ∑ 2�  

= 
4273− 0,10108  × 3142  − (0,6635 × 4241) 

92
 

= 
4273 − 317,59336 − 2813,9035 

92
 

= 
1141,50314

92
 

= 12,40764 

f. Mendapat model regresi linier berganda   = b0 + b1x1 + b2x2   = 12,40764 + 0,10108x1 + 0,6635x2 

Langkah 3 : Uji signifikansi model 

a. Hipotesis 

Ho: Tidak ada pengaruh antara media pembelajaran dan 

lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar siswa kelas V 

SD Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017 

Ha: Ada pengaruh antara media pembelajaran dan lingkungan 

sekolah terhadap motivasi belajarsiswa kelas V SD Ma’arif 

Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017 

b. Statistik Uji 

1) Menghitung nilai SSR dan MSR 
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SSR = b0 ∑y +  �1 ∑ 1y +  �2 ∑ 2   - (∑ )2�  

= (12,40764 × 4273) + (0,10108 × 146765) + (0,6635 × 

198072 - 
(4273)2

92
 

=53017,84572 + 14835,0062 + 131420,772 – 198462,27174 

= 199273,62392 – 198462,27174 

= 811,35218 

MSR = ��  

= 
811,35218

2
 

= 405,67609 

2) Menghitung nilai SSE dan MSE 

SSE = ∑y2
 – (b0 ∑y + b1 ∑ x1y + b2 ∑ x2y) 

= 200319 – 199273,62392 

= 1045,37608 

MSE = ��  

= 
1045,37608

92− 3
 

= 11,7458 

3) Menghitung nilai SST 

SST = ∑y2
 - 

(∑ )2�  

= 200319 – 198462,27174= 1856,72826 

 
Tabel 4.20 

Hasil Uji Statistik Uji Regresi Linier Sederhana: Tabel Anova (Analysis of variance) 
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Variation Source Df Sum of Square Mean Square 

Regression 1 SS Regression (SSR) 

811,35218 

MS Regression (MSR) 

405,67609 

Error n - 2 SS Error (SSE) 

1045,37608 

MS Error (MSE) 

11,7458 

Total n - 1 SS Total (SST) 

1856,72826 

 

4) Mencari Fhitung dan Ftabel 

Fhitung =  

= 
405,67609

11,7458
 

= 34,53797 

Ftabel   = Fa(1;n-3) 

= F0,05(1;92 -3) 

= 3,96 

Karena Fhitung> Ftabelmaka H0 ditolak, artinya ada 

pengaruh antara media pembelajaran dan lingkungan 

sekolahterhadap motivasi belajarsiswa Kelas V SD Ma’arif 

Ponorogo. 

Langkah 4: Menghitung koefisien determinasi dan menginterpretasikannya 

a. Koefisien determinasi 

R
2 

=   × 100% 

= 
811,35218

1856,72826
 × 100% 

= 43,698 % 

b. Interpretasi 
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Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi di atas 

didapatkan nilai 43,698 %, artinya keragaman media pembelajaran 

(X1) dan lingkungan sekolah  (X2) berpengaruh sebesar 43,698 

%terhadapmotivasi belajar (Y) dan 56,302% dipengaruhi oleh 

factor lain yang sedang tidak diteliti atau tidak masuk dalam model. 

D. Pembahasan dan Interpretasi 

Berdasarkan hasil analisa data tentang media pembelajaran siswa 

kelas V SD Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017, media 

pembelajaran dalam kategori baik sebanyak 14 siswa (15.22%), kategori 

cukup sebanyak 69 siswa (75%), dan kategori kurang sebanyak 9 siswa 

(9.78%). Jadi dapat disimpulkan media Pembelajaran adalah dalam kategori 

cukup yaitu 69 siswa (75%) dari 92 siswa. 

Berdasarkan hasil analisis data tentang lingkungan sekolah siswa 

kelas V SD Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017, lingkungan sekolah 

dalam kategori baik sebanyak 10 siswa (10,87%), kategori cukup sebanyak 

67 siswa (72,83%), dan kategori kurang sebanyak 15 siswa (16,30%). Jadi 

dapat disimpulkan kategori lingkugan sekolah adalah dalam kategori cukup 

yaitu 67 siswa (72,83%) dari 92 siswa. 

Berdasarkan hasil analisa data motivasi belajar siswa kelas V SD 

Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017, motivasi belajar siswa dalam 

kategori baik sebanyak 18 siswa (19,57%), kategori cukup sebanyak 63 siswa 

(68,47%), dan kategori kurang sebanyak 11 siswa (11,96%). Jadi dapat 
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disimpulkan kategori motivasi belajar siswa adalah dalam kategori cukup 

yaitu 63 siswa (68,47%) dari 92 siswa. 

Dari perhitungan analisis regresi linier sederhana tentang media 

pembelajaran dan motivasi belajar siswa diperoleh Fhitung(22,4033) 

>Ftabel(3,95) sehingga H0 ditolak. Hal itu berarti media pembelajaran 

berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa Kelas V SD Ma’arif Ponorogo 

tahun pelajaran 2016/2017. Besar koefisien  determinasi  (R
2
)  adalah  

19,931%,  artinya media pembelajaran berpengaruh sebesar 19,931%terhadap 

motivasi belajar siswa Kelas V SD Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 

2016/2017, sedangkan 80,069% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak sedang diteliti. 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, menunjukkan bahwa media 

pembelajaran berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa.Maka, penelitian 

ini memperkuat penelitian yang terdahulu.Semakin baik/tinggi pengunaan 

media pembelajaran maka semakin tinggi motivasi belajar siswa. Hal ini 

sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa: "pemakaian media dalam proses 

belajar mengajar dapat membangkitkan keingintahuan dan minat baru bagi 

siswa, serta membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar 

mengajar dan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa".
101

 

Dari perhitungan analisis regresi linier sederhana tentang lingkungan 

sekolah dan motivasi belajar siswa diperoleh Fhitung(46,15469) >Ftabel(3,95) 

sehingga H0 ditolak. Hal itu berarti lingkungan sekolah berpengaruh terhadap 
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Azhar Arsyad, Media Pembelajaran. (Jakarta: Raja Grafindo Persada  2007), 15 
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motivasi belajar siswa Kelas V SD Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 

2016/2017. Besar koefisien  determinasi  (R
2
)  adalah  33,899%,  artinya 

lingkungan sekolah berpengaruh sebesar 33,89%terhadap motivasi belajar 

siswa Kelas V SD Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017, sedangkan 

66,101% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak sedang diteliti. 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, menunjukkan bahwa 

lingkungan sekolah berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa.Maka, 

penelitian ini memperkuat penelitian yang terdahulu.Semakin baik/tinggi 

lingkungan sekolah siswa maka semakin tinggi motivasi belajar siswa. Hal ini 

sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa: "kondisi lingkungan yang sehat 

turut mempengaruhi motivasi belajar. Pada umumnya, motif dasar yang 

bersifat pribadi muncul dalam tindakan individu setelah dibentuk oleh 

pengaruh lingkungan".
102

 

Dari perhitungan analisis regresi linier berganda tentang media 

pembelajaran, lingkungan sekolah dan motivasi belaja di atas diperoleh 

Fhitung(34,53797) >Ftabel(3,96) sehingga H0 ditolak. Hal itu berarti media 

pembelajaran dan lingkungan sekolah berpengaruh terhadap motivasi belajar 

siswa Kelas V SD Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. Besar 

koefisien  determinasi  (R
2
)  adalah  43,698%,  artinya media pembelajaran 

dan lingkungan sekolah berpengaruh sebesar 43,698%terhadap motivasi 

belajar siswa Kelas V SD Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017, 
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sedangkan 56,302% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak sedang 

diteliti. 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, menunjukkan bahwa media 

pembelajaran dan lingkungan sekolah berpengamh secara signifikan terhadap 

motivasi belajar siswa.Maka, penelitian ini memperkuat penelitian yang 

terdahulu.Semakin tinggi media pembelajaran dan lingkungan sekolah maka 

semakin tinggi motivasi belajar siswa. Teori yang sesuai dengan kesimpulan 

ini adalah sama dengan teori sebelumnya, yaitu "pemakaian media dalam 

proses belajar mengajar dapat membangkitkan keingintahuan dan minat baru 

bagi siswa, serta membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar 

mengajar dan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa".
103

Teori 

tentang lingkungan sekolah yaitu "kondisi lingkungan yang sehat turut 

mempengaruhi motivasi belajar. Pada umumnya, motif dasar yang bersifat 

pribadi muncul dalam tindakan individu setelah dibentuk oleh pengaruh 

lingkungan".
104
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraianpembahasan yang telahdipaparkan di atas, 

penulisdapatmenyimpulkantigahal yang berkaitandenganrumusanmasalah, 

yaitu: 

1. Terdapatpengaruhantaramedia pembelajaranterhadapmotivasi belajar 

siswa kelasV SD Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 

2016/2017.Besarpengaruhnyaadalah 19,931%, sedangkan 

80,069%dipengaruhiolehfaktorlain yang tidaksedangditeliti. 

2. Terdapatpengaruhantaralingkungansekolahterhadapmotivasi belajar siswa 

kelasV SD Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 

2016/2017.Besarpengaruhnyaadalah 33,899%, sedangkan 66,101% 

dipengaruhiolehfaktorlain yang tidaksedangditeliti. 

3. Tedapatpengaruhantaramedia 

pembelajarandanlingkungansekolahterhadapmotivasi belajar siswa kelasV 

SD Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 

Besarpengaruhnyaadalah 43,698%, sedangkan 56,302% 

dipengaruhiolehfaktorlain yang tidaksedangditeliti. 
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B. Saran 

Berdasarkantemuan, pembahasanpenelitian, kesimpulan, 

danketerbatasandapatdikemukakanbeberapa saran: 

1. Disarankankepadakepalasekolahsupayamampumenciptakankondisilingkun

gan 

yangkondusifbagipesertadidiksertamemberikankesempatankepadasemuagu

ru untukmengikutikegiatan di 

luarsekolahsebagaiupayapeningkatanketerampilanmengajar yang 

dapatmeningkatkanmotivasidalampembelajaran. 

Sepertimengikutidiklattentangpembelajaransiswa,seminar 

keterampilanmengajar, pelatihanpengajaran. 

2. Disarankankepada guru unukdapat memilih dan menggunakan media 

pembelajaran yang baik unuk 

siswadanmampumenciptakanlingkunganbelajar yang baikbagipesertadidik 

agar 

pesertadidiksemakintermotivasiuntukbelajarsehinggatujuanpembelajarand

apattercapaisecara optimal. 

3. Disarankankepada orang tuauntuk dapat mengarahkan dan 

memilihmemotivasi anaknya dengan baik dan benar. 

4. Disarankankepada peneliti yang akan datang untuk mampu mengambil 

sumbangan pemikiran, peningkatan wawasan, dan referensiyang 

dibutuhkan. 
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