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Lingkungan sekolah merupakan lingkungan tempat 

terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran yang 

mempengaruhi tingkah laku warga sekolah terutama guru 

dan peserta didik sebagai ujung tombak proses pembelajaran 

di sekolah. Salah satu tingkah laku warga sekolah tercermin 

dalam perilaku belajar peserta didik. Tujuan penelitian ini 

adalah mengetahui profil ingkungan sekolah MI Ma’arif 

Mayak Tonatan Ponorogo, mengetahui perilaku belajar 

siswa MI Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo, dan 

mengetahui peran lingkungan sekolah dalam meningkatkan 

perilaku belajar siswa kelas 4 MI Ma’arif Mayak Tonatan 

Ponorogo. Data diambil dengan teknik wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan menggunakan teknik interaktif yaitu, reduksi 

data, penyajian data dan kesimpulan. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa: MI Ma’arif Mayak tonatan 

Ponorogo belum memiliki profil lingkungan sekolah yang 

memadai karena banyak kriteria yang belum terdapat di 

lembaga tersebut, siswa kelas 4 MI Ma’arif Mayak Tonatan 

Ponorogo memiliki perilaku belajar yang kurang baik, hal 

ini karena lingkungan sekolahnya kurang memadai, 

lingkungan sekolah ini memiliki peran yang sangat penting 



 

 

dalam meningkatkan perilaku belajar siswa. Perilaku belajar 

siswa yang baik akan tercipta jika lingkungan sekolahnya 

baik dan mendukung. Namun di MI Ma’arif Mayak Tonatan 

Ponorogo banyak sarana prasarana yang belum memadai 

sehingga mengakibatkan proses pembelajaran kurang 

maksimal dan mengakibatkan perilaku belajar yang kurang 

baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini bangsa Indonesia sedang berupaya untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut 

dilakukan dengan cara meningkatkan kecerdasan 

manusia melalui pendidikan. Upaya mencerdaskan 

manusia Indonesia melalui pendidikan berdasarkan 

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003, pasal 3 yang berbunyi “Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”.
1
 

Berdasarkan uraian Undang-Undang tersebut 

maka pendidikan nasional harus memiliki kualitas yang 

bagus, sehingga fungsi dan tujuan pendidikan dapat 

tercapai. Pendidikan menurut kamus besar bahasa 

Indonesia adalah proses pengubahan sikap dan tingkah 

                                                           
1
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

tentang sisdiknas, (online), (kelembagaan.ristekdikti.go.id, diunduh pada 

3 Desember 2018). 
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laku seseorang atau sekelompok orang dan usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan, usaha, cara, perbuatan mendidik.
2
 Dalam 

pengertian sempit pendidikan berarti perbuatan atau 

proses perbuatan untuk memperoleh pengetahuan.
3
 

Pendidikan merupakan tanggung jawab kelompok, 

sekolah dan pemerintah sehingga fasilitas belajar 

mengajar di sekolah harus lengkap untuk mendukung 

proses belajar mengajar tersebut. Selain itu pendidikan 

juga dapat mengembangkan karakter siswa. Faktor yang 

memberi pengaruh cukup besar dalam pembentukan 

karakter adalah lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah, dan lingkungan masyarakat.
4
 Sekolah 

merupakan lembaga pendidikan penting setelah keluarga 

sehingga lingkungan sekolah harus memliki kualitas 

yang bagus. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan 

tempat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran 

yang dilaksanakan secara sistematis, terprogram dan 

terencana mulai dari tingkat dasar sampai tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi, sehingga hasilnya nanti 

maksimal, baik bagi pendidik maupun bagi orang yang 

menjadi subyek pendidikan itu sendiri yaitu anak didik.
5
 

                                                           
2 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007),  263 .  
3
 Muhibbin syah, Psikologogi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010), 10. 
4
 Wildan pratama siahan, Pengaruh Lingkungan Sekolah 

Terhadap Pembentukan Karakter Siswa di MAS Miftahussalam 

Kecamatan Medan Petisah, 2017, 3. 
5
 Kompri, Manajemen Sekolah Teori dan Praktik (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 321. 
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Lingkungan sekolah mempengaruhi tingkah laku warga 

sekolah terutama guru dan peserta didik sebagai ujung 

tombak proses pembelajaran di sekolah. Salah satu 

tingkah laku warga sekolah tercermin dalam perilaku 

belajar siswa. 

Perilaku belajar merupakan sikap yang muncul 

dari diri siswa dalam menanggapi dan merespon setiap 

kegiatan belajar mengajar yang terjadi, menunjukkan 

sikapnya apakah antusias dan bertanggung jawab atas 

kesempatan belajar yang diberikan kepadanya. Perilaku 

belajar juga berbicara mengenai cara belajar yang 

dilakukan oleh siswa itu sendiri, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa perilaku belajar merupakan cara atau 

tindakan yang berisi sikap atas pelaksanaan teknik-

teknik belajar yang dilaksanakan individu atau siapapun 

juga dalam waktu dan situasi tertentu.
6
 Perilaku belajar 

yang baik dapat diciptakan melalui lingkungan sekolah 

yang nyaman. Lingkungan sekolah yang nyaman 

tentunya memiliki indikator-indikator, antara lain:1) 

lapangan bermain, 2) pepohanan yang hijau dan rindang, 

3) sistem sanitasi dan sumur resapan, 4) tempat 

pembuangan sampah, 5) lingkungan sekitar sekolah 

yang mendukung, 6) bangunan sekolah yang kokoh dan 

                                                           
6
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 116. 
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sehat
7
, 7) toilet yang bersih, 8) sarana ibadah, 9) kantin 

sehat.
8
 

Lingkungan sekolah yang nyaman ini akan 

mengakibatkan proses pembelajaran yang efektif, namun 

tidak semua sekolah yang ada di Indonesia memiliki 

lingkungan sekolah yang baik. Menurut Sujarwo tidak 

sedikit sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia 

yang masih membutuhkan perhatian pemerintah, 

misalnya gedung sekolah, alat-alat laboratorium, buku-

buku di perpustakaan, dan sarana prasarana pendukung 

lain.
9
 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan orangtua siswa MI Ma’arif Mayak Tonatan 

Ponorogo, bahwa MI Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo 

merupakan sekolah yang baik dan mendukung dalam 

pembentukan perilaku belajar siswa, karena terdapat 

pembiasan seperti sebelum pelajaran siswa membaca juz 

amma, kemudian melakukan sholat dhuha dan sholat 

dhuhur berjamaah, selain itu juga ada tambahan jam 

pelajaran pada sore hari. Sehingga banyak orangtua yang 

menginginkan anak-anaknya sekolah di MI Ma’arif 

Mayak Tonatan Ponorogo.  

Berdasarkan dari permasalahan di atas, penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian sejauh mana peran 

                                                           
7
 Sofan Amri, Implementasi pendidkkan karakter dalam 

pembelajaran (Jakarta:  PT. Prestasi Pustakarya, 2011), 107-109. 
8
 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas, 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 276. 
9
Sujarwo, Pendidikan di Indonesia Memprihatinkan, Dosen 

PJKR Fakultas Ilmu Keolahragaan, UNY. 
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lingkungan sekolah dalam meningkatkan perilaku 

belajar siswa yang dituangkan dalam skripsi dengan 

judul: PERAN LINGKUNGAN SEKOLAH DALAM 

MENINGKATKAN PERILAKU BELAJAR (Studi 

Kasus Siswa Kelas IV MI Ma’arif Mayak Tonatan 

Ponorogo). 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah lingkungan sekolah 

dan perilaku belajar siswa kelas 4 MI Ma’arif Mayak 

Tonatan Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1.  Bagaimana profil lingkungan sekolah di MI 

Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo? 

2.  Bagaimana perilaku belajar  siswa kelas 4 MI 

Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo? 

3.  Bagaimana peran lingkungan sekolah dalam 

meningkatkan perilaku belajar siswa kelas 4 MI 

Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1.  Mengetahui profil lingkungan sekolah di MI 

Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo. 

2.  Mengetahui perilaku belajar siswa kelas 4 MI 

Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo. 
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3.  Mengetahui peran lingkungan sekolah dalam 

meningkatkan perilaku belajar siswa kelas 4 MI 

Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

mengembangkan teori tentang peran lingkungan 

sekolah terhadap perilaku belajar siswa serta dapat 

memperluas pengetahuan dan menambah referensi 

dalam bidang penelitian dan memberikan informasi 

tentang peran lingkungan sekolah terhadap perilaku 

belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi kepada guru dalam membantu masalah 

yang berkaitan dengan perilaku belajar siswa. 

b. Bagi Peneliti  

Penelitian ini dapat menjadi pengalaman praktis 

dalam melaksanakan penelitian. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil peneltian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan dalam membantu mengatasi 

masalah yang berkaitan dengan perilaku belajar 

siswa 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan di sini dimaksudkan 

untuk mempermudah pembaca dalam menelaah isi 

kandungan yang ada di dalamnya. Secara garis besar, 

dalam pembahasan ini terbagi menjadi beberapa bab. 

Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut: 

BAB I merupakan pendahuluan. Bab ini 

berfungsi sebagai gambaran umum untuk memberi pola 

pemikiran bagi keseluruhan penelitian, yang meliputi 

latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. BAB II 

merupakan telaah penelitian terdahulu dan kajian teori, 

dengan adanya kajian teori maka antara data dengan 

teori akan saling melengkapi dan menguatkan. BAB  III 

merupakan metode penelitian yang meliputi pendekatan 

dan jenis penelitian yang dipakai dan temuan penelitian 

yang meliputi gambaran lokasi penelitian, data dan 

sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis 

data, pengecekan dan juga tahapan-tahapan penelitian. 

BAB IV merupakan deskripsi atau gambaran umum 

lokasi penelitian, deskripsi data ditulis untuk 

melanjutkan judul penelitian dimana peneliti mengambil 

judul ditempat tersebut. BAB V merupakan kegiatan 

analisis data yang diperoleh peneliti saat kegiatan 

observasi. BAB VI merupakan penutup. Bab ini 

berfungsi mempermudah para pembaca dalam 

mengambil intisari proposal ini yaitu berisi kesimpulan 

dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya 

adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik 

yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang 

pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, 

sehingga tidak ada pengulangan materi secara mutlak. 

Adapun rujukan penelitian terdahulu pada penelitian ini 

yaitu : 

1. Skripsi yang ditulis oleh hasil Ade Andriana yang 

berjudul “Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap 

Minat Belajar Siswa Kelas XI Ma Wasilatul Falah 

Rangkasbitung Tahun 2017” diketahui bahwa: hasil 

jawaban angket penilain siswa terhadap lingkungan 

sekolah sebanyak 54,05% dan minat belajar 

sebanyak 56,05%, artinya lingkungan sekolah dan 

minat belajar di MA Wasilatul Falah Rangkasbitung 

termasuk dalam kategori cukup. Berdasarkan hasil 

perhitungan yang membandingkan besarnya rxy atau 

“ro” hitung dengan “rt” table, diketahui bahwa nilai 

“ro” sebesar 0,511 termasuk dalam taraf signifikansi 

sedang (cukup), sedangkan “rt” tabel masing-masing 

sebanyak 0,320 dan 0,413 degan demikian “ro” lebih 

besar dari”rt” (0,511>0.320 dan 0,511>0,413) baik 

dalam taraf signifikansi 5% maupun 1%. Karena 

“ro” lebih besar maka hipotesa alternatif (Ha) 

diterima, sedangkan hipotesa nihil (Ho) ditolak. 
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Sehingga dapat dikatakan bahwa lingkungan sekolah 

berpengaruh terhadap minat belajar siswa. 

Terdapat persamaan dengan penelitian 

terdahulu mengenai lingkungan sekolah, namun 

perbedaannya bahwa penelitian terdahulu 

menggunakan pendekatan kuantitatif, dan penelitian 

sekarang menggunakan pendekatan kualitatif dan 

membahas tentang peran lingkungan sekolah dalam 

meningkatkan perilaku belajar siswa (studi kasus 

siswa kelas IV MI Ma’arif Mayak Tonatan 

Ponorogo). 

2. Skripsi yang ditulis oleh Wildan Pratama Siahan 

yang berjudul “Pengaruh Lingkungan Sekolah 

Terhadap Pembentukan Karakter Siswa Di MAS 

Miftahussalam Kecamatan Medan Petisah Tahun 

Ajaran 2017/2018”, diketahui bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara lingkungan sekolah 

terhadap pembentukan karakter siswa di MAS 

Miftahussalam Kecamatan Medan Petisah. Hal ini 

dibuktikan berdasarkan uji hipotesis dengan rumus 

korelasi product moment, diproleh nilai sebesar 0,43 

termasuk dalam kategori “sedang” yaitu berada pada 

interval koefisien 0,40-0,59 Sedangkkan pada taraf 

signifkan 5% = 0,297 ini berarti > dengan akulasi 

nilai 0,43 > 0,296 maka hipotesis diterima. Dari hasil 

persentase dapat diketahui bahwa sebesar 18,49% 

lingkungan sekolah mempengaruhi terhadap 

pembentukan karakter siswa di MAS Miftahussalam 

Kecamatan Medan Petisah, sedangkan sisanya 

sebesar 81,51% merupakan pengaruh dari vaiabel 
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lain yang berhubungan dengan pembentukan 

karakter siswa di MAS Miftahussalam Kecamatan 

Medan Petisah.  

Terdapat persamaan dengan penelitian 

terdahulu mengenai lingkungan sekolah, namun 

perbedaannya bahwa penelitian terdahulu 

menggunakan pendekatan kuantitatif, dan penelitian 

sekarang menggunakan pendekatan kualitatif dan 

membahas tentang peran lingkungan sekolah dalam 

meningkatkan perilaku belajar siswa (studi kasus 

siswa kelas IV MI Ma’arif Mayak Tonatan 

Ponorogo). 

3.  Skripsi yang ditulis oleh Marhalim Umar yang 

berjudul “Perbandingan Perilaku Belajar Peserta di 

MI Muhammadiyah Salekoa dan Peserta Didik di 

SDN Center Malakaji Kecamatan Tompobulu 

Kabupaten Gowa Tahun 2016”, diketahui bahwa 

perilaku belajar pada peserta didik kelas IV di MI 

Muhammadiyah Salekoa Kecamatan Tompobulu 

Kabupaten Gowa berada pada kategori sedang 

dilihat dari banyaknya peserta didik yang menjawab 

pada kategori sedang yaitu 73,07 %, sedangkan 

perilaku belajar pada peserta didik kelas IV di SDN 

Center Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten 

Gowa berada pada kategori sedang dilihat dari 

banyaknya peserta didik menjawab pada kategori 

sedang yaitu 80,64%. 

Terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu 

mengenai perilaku belajar, namun perbedaannya 

bahwa penelitian terdahulu menggunakan 
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pendekatan kuantitatif, dan penelitian sekarang 

menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas 

tentang peran lingkungan sekolah dalam 

meningkatkan perilaku belajar siswa (studi kasus 

siswa kelas IV MI Ma’arif Mayak Tonatan 

Ponorogo). 

4. Skripsi yang ditulis oleh Sumiati Sugiwan yang 

berjudul “Pengaruh Perilaku Belajar Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas 

XI di Madrasah Aliyah Negeri Lipatkain Kecamatan 

Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2014”, 

diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara perilaku belajar terhadap hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran ekonomi kelas XI di Madrasah 

Aliyah Negeri Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri 

Kabupaten Kampar, dengan kontribusi perilaku 

belajar terhadap hasil belajar siswa adalah 0,638 X 

100% = 63,8% dan selebihnya dipengaruhi oleh 

variabel lain. Dimana ro (observasi) = 0,799, lebih 

besar dari rt (tabel) pada taraf signifikan 5% maupun 

1% yaitu 0,482 < 0,799 > 0,606, ini berarti Ha 

diterima dan Ho ditolak. 

Terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu 

mengenai perilaku belajar, namun perbedaannya 

bahwa penelitian terdahulu menggunakan 

pendekatan kuantitatif, dan penelitian sekarang 

menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas 

tentang peran lingkungan sekolah dalam 

meningkatkan perilaku belajar siswa (studi kasus 
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siswa kelas IV MI Ma’arif Mayak Tonatan 

Ponorogo). 

 

B. Kajian Teori  

1. Lingkungan Sekolah 

a. Lingkungan 

Lingkungan sebenarnya mencakup segala 

material dan stimulus di dalam dan di luar 

individu, baik bersifat fisiologis, psikologis, 

maupun sosial kultural. Sartain menyatakan 

bahwa lingkungan atau environment meliputi 

semua semua kondisi dalam dunia yang dengan 

cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, 

pertumbuhan perkembangan atau life processes, 

kecuali gen-gen. Sartain membagi lingkungan itu 

menjadi tiga bagian penting yaitu: 

1) Lingkungan Alam atau Luar  

Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini 

yang bukan manusia, seperti rumah, tumbuh-

tumbuhan, air, iklim, dan hewan. 

2) Lingkungan Dalam  

Segala sesuatu yang telah termasuk ke dalam 

diri kita, yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan fisik kita. 

3) Lingkungan Sosial  

Semua orang yang nenpengaruhi kita, baik 

secara langsung (misalnya dalam pergaulan 

sehari-hari dengan orang lain, keluarga, 

teman-teman, kawan sekolah, kawan 

sepekerjaan, dsb) atau tidak langsung 
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(melalui radio, televise, buku-buku, majalah, 

surat kabar, dsb.)
10

 

 

b. Sekolah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan 

formal yang mempunyai program yang 

sistematik dalam melaksanakan bimbingan, 

pengajaran dan latihan kepada anak (siswa) agar 

mereka berkembang sesuai degan potensinya. 

Menurut Hurlock pengaruh sekolah terhadap 

perkembangan kepribadian sangat besar, karena 

sekolah merupakan substitusi dari keluarga dan 

guru-guru substitusi dari orang tua.
11

 

Sekolah merupakan salah satu wadah 

untuk menciptakan manusia yang berpendidikan 

tanpa melihat latar belakang budaya, tingkat 

sosial dan ekonomi siswa yang terlibat di 

dalamnya. Dengan adanya sekolah diharapkan 

dapat diterima oleh semua golongan yang 

berkepentingan terhadap lembaga tersebut. 

Keseluruhan proses pendidikan di sekolah, 

kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling 

pokok. Ini berati bahwa berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung 

                                                           
10

 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas, 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 267-268. 
11

 Syamsu Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak & Remaja, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 140. 
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pada bagaimana proses yang dialami siswa 

sebagai anak didik dalam belajar.
12

 

 

c. Lingkungan Sekolah 

Proses pendidikan selalu berlangsung 

dalam suatu lingkungan, yaitu lingkungan 

pendidikan. Lingkungan ini mencakup 

lingkungan fisik, sosial, intelektual, dan nilai-

nilai. Lingkungan fisik terdiri atas lingkungan 

alam dan lingkungan buatan manusia, yang 

merupakan tempat dan sekaligus memberikan 

dan dukungan dan kadang-kadang juga hambatan 

bagi berlangsungnya proses pendidikan. Proses 

pendidikan mendapatkan dukungan dari 

lingkungan fisik berupa sarana, prasaranaserta 

fasilitas fisik dalam jenis jumlah dan kualitas 

yang memadai, akan sangat mendukung 

berlangsungnya proses pendidikanyang efektif. 

Kekurangan sarana, prasarana dan fasilitas fisik, 

akan menghambat proses pendidikan dan 

menghambat pencapaian hasil yang maksimal.
13

 

Lingkungan Sekolah adalah segala hal 

yang mempengaruhi individu sehingga individu 

tersebut terpengaruh karenanya.
14

 Lingkungan 
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sekolah adalah lingkungan tempat terjadinya 

proses pendidikan dan pembelajaran yang 

dilaksanakan secara sistematis, terprogram dan 

terencana mulai dari tingkat dasar sampai tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi, sehingga hasilnya 

nanti maksimal, baik bagi pendidik maupun bagi 

orang yang menjadi subyek pendidikan itu 

sendiri yaitu anak didik. Sekolah merupakan 

pusat dari segala kegiatan pendidikan. Adanya 

pengaruh-pengaruh lingkungan sekolah baik 

secara langsung maupun tidak langsung sangat 

mempengaruhi proses pembelajaran maupun 

hasil dari pada proses pembelajaran tersebut atau 

juga dapat disebut prestasi yang dicapai siswa. 

Lingkungan sekolah adalah segala suatu yang 

ada di luar dari individu suatu lembaga 

pendidikan yang di dalamnya terdapat sarana dan 

prasarana sekolah, jumlah guru dan siswanya 

yang memadai serta fasilitas lain yang dapat 

menunjang proses pembelajaran di sekolah 

dimana tugas anak adalah untuk mendapatkan 

pendidikan.
 15

 

Lingkungan sekolah yang efektif adalah 

lingkungan sekolah yang mampu 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki peserta 

didik untuk tumbuh dan berkembang dalam 

proses pembelajaran yang optimal. Lingkungan 
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sekolah adalah penilaian tentang berbagai faktor 

atau aspek yang mempengaruhi pertumbuhan, 

kemajuan, dan perkembangan sekolah, yang 

berada disekitar guru dan peserta didik.
16

 

Lingkungan sekolah yang kondusif 

sangat diperlukan agar tercipta proses 

pembelajaran yang bemutu. Pemberian 

pengetahuan dan pembentukan kesadaran tentang 

perilaku hidup bersih dan sehat dirasa sangat 

efektif ketika dilakukan pada siswa sejak di 

bangku sekolah dasar. Diharapkan ketika berada 

di luar lingkungan sekolah, mampu menerapkan 

hidup bersih dan sehat seperti saat di sekolahnya. 

Sekolah yang berbudaya lingkungan sebagai 

salah satu wadah peningkatan pengetahuan dan 

kemampuan siswa memiliki peran penting dalam 

menyumbang perubahan yang terjadi dalam 

keluarga. Bagaiman menghargai air bersih, 

memahami pentingnya penghijauan, 

memanfaatkan fasilitas sanitasi secara tepat serta 

mengelola sampah menjadi pupuk tidak 

terpisahkan dalam upaya peningkatan perilaku 

hidup bersih dan sehat.
17

 

Sekolah bersih merupakan idaman semua 

orang. Budaya bersih akan tercipta jika semua 

warga sekolah merasa memiliki. Lingkungan 

yang sejuk dengan terik matahari yang 

                                                           
16
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menyengat di siang hari tertahan oleh dedaunan 

yang banyak tumbuh di lingkungan sekolah 

ditambah dengan penataan lingkungan yang 

serasi membuat para siswa kerasan di sekolah. 

Seluruh warga sekolah, baik guru, siswa, sampai 

tukang kebun diminta untuk menjaga kebersihan 

dan keindahan sekolah. Budaya bersih sekolah 

selalu dijaga. Di tiap-tiap kelas diberi tempat 

sampah dan juga diberi taman hidup sehingga 

waktu pelajaran berlangsung siswa terasa 

nyaman dan betah di kelas.
18

 Selain itu 

lingkungan sekolah turut mempengaruhi tingkat 

keberhasilan belajar. Kualittas guru, metode 

mengajar, kesesuaian kurikulum dengan 

kemampuan anak, keadaan fasilitas/perlengkapan 

di sekolah, keadaan ruangan, jumlah murid 

perkelas, pelaksanaan tata tertib (disiplin) dapat 

mempengaruhi minat belajar dan hasil belajar 

peserta didik. Lingkungan sekolah terdiri dari 

sejumlah komponen penting, berikut ini disajikan 

macam-macam komponen lingkungan sekolah 

yaitu: 

1) Lingkungan fisik 

a) Sarana sekolah 

Sarana dan prasarana yang 

memadai diperlukan untuk kelancaran 

pelaksanaan kurikulum. Moh. Surya 

menyatakan bahwa ketersediaan sarana 

                                                           
18
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belajar yang memadai akan dapat 

mencapai hasil belajar yang lebih efisien 

dibandingkan dengan keadaan fasilitas 

belajar yang kurang memadai. Alat 

pengajaran yang lengkap dan tepat akan 

memperlancar penerimaan bahan 

pelajaran yang diberikan kepada peserta 

didik. Jika peserta didik mudah mudah 

menerima pelajaran dan menguasainya, 

maka belajrnya akan menjadi lebih giat 

dan lebih maju. Dengan demikian, 

apabila sarana sekolah lengkap maka 

minat peserta didik untuk belajar pun 

meningkat. 

b) Prasarana sekolah 

Berikut ini beberapa prasarana 

yang mendukung prosesnpembelajaran di 

kelas, yaitu: 

1) Perpustakaan 

Salah satu yang diperlukan 

dalam proses belajar mengajar yaitu 

penggunaan sumber belajar. Sumber 

belajar merupakan media pelajaran 

yang dapat mendorong, memotivasi 

mempermudah konsep yang abstrak 

dan mempertinggi daya serap atau 

referensi belajar peserta didik. 

Sumber belajar yang diperlukan 

peserta didik dapat diperoleh dari 

perpustakaan sekolah. Perpustakaan 
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merupkan penyedia sumber informasi 

yang diperlukan peserta didik, 

keberadaan sekolah sedikitnya 

menentukan tinggi rendahnya mutu 

pendidikan karena perpustakaan 

mempunyai tugas dan tanggung 

jawab dalam mengelola dan 

menyediakan sumber belajar secara 

efektif dan efisien.  

2) Ruang Kelas 

Keadaan fasilitas fisik tempat 

belajar di sekolah sanat 

mempengaruhi proses belajar 

mengajar. Slameto menyatakan 

bahwa untuk dapat belajar dengan 

efektif, dierlukan lingkungan fisik 

yang baik dan teratur, misalnya : 

a) Ruang belajar harus bersih, tidak 

ada bau yang dapat mengganggu 

konsentrasi pikiran 

b) Ruangan cukup terang, tidak 

gelap yang dapat menggangu 

mata 

c) Cukup sarana yang diperlukan 

untuk belajar, misalnya alat 

pelajaran, buku-buku, dan 

sebagainya. 

3) Keadaan Gedung 

Jumlah peserta didik yang 

banyak serta variasi karakteristik 
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mereka masing-masing menuntut 

keadaan gedung harus memadai di 

dalam setiap kelas. Keadaan gedung 

tersebut mempengaruhi minat peserta 

didik dalam belajar. Jika keadaan 

gedung memadai maka minat peserta 

didik dalam belajar akan meningkat 

begitupun sebaliknya, minat belajar 

peserta didik akan menurun apabila 

kondisi atau keadaan gedung tidak 

memadai. Oleh karena itu, ukuran 

ruangan, pengaturan cahaya, ventilasi, 

dan suasana tempat belajar harus 

diperhatikan. 

c) Kelengkapan sekolah 

Kelengkapan sarana belajar yang 

dimiliki peserta didik secara umum 

adalah segala sesuatu (benda) baik secara 

langsung maupun tidak langsung dapat 

menunjang proses belajar mengajar. 

Lengkap dan tidaknya peralatan belajar, 

baik yang dimiliki peserta didik itu 

sendiri, maupun yang dimiliki sekolah 

dapat menimbulkan hasil tertentu 

terhadap hasil belajar peserta didik, 

kekurangan peralatan  belajar dapat 

membawa akibat yang negatif misalnya 

peserta didik tidak bias belajar secara 

baik sehingga sulit diharapkan untuk 

mencapai prestasi tinggi. Dengan 
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demikian, peralatan yang mendukung 

kelengkapan srana belajar sangat 

dominan dalam mendukung keberhasilan 

proses belajar dan mendorong minat 

peserta didik dalam belajar.
19

 

 

2) Lingkungan Non Fisik/Sosial 

a. Interaksi antara Guru dengan Peserta 

Didik 

Proses belajar mengajar (PBM) 

terjadi karena adanya interaksi antara 

guru dengan peserta didik. Interaksi 

terdiri dari kata inter (antar), dan aksi 

(kegiatan). Jadi interaksi adalah suatu 

hubungan atau kegiatan timbale balik 

antara individu yang satu dengan yang 

lain, yang di dalamnya ada proses saling 

mempengaruhi, mengubah, dan 

memperbaiki. Interaksi belajar mengajar 

adalah suatu kegiatan sosial karena antara 

peserta didik dengan peserta didik dan 

peserta didik dengan gurunya ada 

komunikasi sosial atau pergaulan. Dalam 

interaksi belajar mengajar, terdapat 

interaksi sosial seperti: 

1) Interaksi sosial yang ditandai dengan 

hubungan tugas. Pertama kali 
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hubungan peserta didik dengan guru 

tidaklah didasarkan rasa cinta seperti 

pada hubungan orang tua dengan 

anaknya. Hubungan pribadi timbul 

karena tugas masing-masing, yaitu 

tugas peserta didik belajar, dan tugas 

guru mengajar. 

2) Interaksi sosial yang selalu punya 

tujuan untuk mencapai sesuatu bagi 

kepentingan peserta didik. Seluruh 

kegiatan harus punya tujuan yang 

pada dasarnya untuk kepentingan 

peserta didik. 

3) Interaksi sosial yang ditandai dengan 

kemauan guru untuk membantu 

peserta didik guna memperoleh 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

4) Interaksi sosial ditandai dengan 

keyakinan peserta didik bahwa guru 

akan membantunya dalam hal-hal 

tertentu didalam perkembangannya. 

Oleh karena itu lahirlah sikap 

menghargai, menghormati, serta 

mentaati guru sebagai pernyataan 

pengakuan peserta didik atas 

kewibawaan guru.
20
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b. Interaksi antara Peserta Didik dengan 

Peserta Didik 

Meskipun interaksi yang paling 

fungsional di dalam kelas adalah interaksi 

antara guru dengan peserta didik, namun 

interaksi antar peserta didik tidak kalah 

pentingnya. Slameto menyatakan bahwa 

guru yang kurang mendekati peserta 

didik dan kurang bijaksana, tidak akan 

dapat melihat di dalam kelas terjadi 

persaingan yang tidak sehat, jiwa kelas 

tidak terbina dengan baik, bahkan 

hubungan masing-masing peserta didik 

tidak tampak. Peserta didik yang 

memiliki sifat atau tingkah laku yang 

kurang menyenangkan teman-temannya, 

mempunyai rasa rendah diri, atau sedang 

mengalami tekanan batin tertentu, akan 

diasingkan dari kelompok. Akibatnya, 

belajarnya akan terganggu. Dengan 

demikian, minat belajar untuk belajar pun 

berkurang dan malas untuk masuk 

sekolah dengan berbagai alasan. Jika hal 

ini terjadi, maka akan memberikan 

pengaruh yang negatif terhadap proses 

pembelajaran peserta didik tersebut.
21

 

Indikator lingkungan sekolah yang 

nyaman menurut Sofan Amri: 
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1) Lapangan Bermain 

Ketersediaan fasilitas 

lapangan merupakan salah satu faktor 

yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran peserta didik, dimana 

fasilitas tersebut secara khusus 

menunjang kegiatan pembelajaran, 

misalnya kegiatan pembelajaran 

pelajaran pendidikan olahraga dan 

jasmani. Selain itu, lapangan juga 

dibutuhkan untuk berbagai 

kepentingan sekolah lainnya, 

misalnya upacara dan pentas seni. 

2) Pepohonan yang hijau dan rindang 

Ketersediaan oksigen 

merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting bagi pembentukan 

kecerdasan peserta didik. Kurangnya 

kadar oksigen bagi peserta didik akan 

menyebabkan suplai darah ke otak 

menjadi lambat, padahal darah 

menyampaikan berbagai nutrisi 

penting bagi otak. Selain itu, 

kurangnya suplai oksigen akan 

menyebabkan konsentrasi peserta 

didik dalam belajar menjadi 

terganggu. Berkaitan dengan hal 

tersebut, maka pepohonan rindang di 

sekolah memiliki peran untuk 

menyuplai kebutuhan oksigen bagi 
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peserta didik. Semakin rindang 

pepohonan yang ada di sekolah, maka 

suplai oksigen yang dibutuhkan oleh 

peserta didik akan semakin memadai. 

3) Sistem sanitasi dan sumur resapan air 

Sistem sanitasi yang baik 

merupakan salah satu faktor penting 

bagi lingkungan sekolah. Dengan 

sistem sanitasi yang baik, maka 

seluruh warga sekolah akan dapat 

lebih tenang dalam mengadakan 

proses pembelajaran. Selain itu, 

diperlukan juga sistem resapan air, 

yang akan menghisap genangan air, 

karena genangan air bias dipastikan 

akan membuat kesehatan peserta 

didik rawan. 

4) Tempat pembuangan sampah 

Sampah merupakan satu 

musuh utama bagi sekolah. Semaikn 

bersih sekolah, maka semakin 

beradab pula warga yang ada di 

sekolah. Dalam hal ini, perlunya 

ditumbuhkan kesadaran bagi seluruh 

warga sekolah untuk turut menjaga 

lingkungan sekolah. Caranya adalah 

dengan menyediakan tempat 

pembuangan sampah berupa tong-

tong sampah dan tempat 

pengumpulan sampah akhir di 
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sekolah, memberikan contoh kepada 

peserta didik untuk selalu membuang 

sampah pada tempatnya. 

5) Lingkungan sekitar sekolah yang 

mendukung 

Lingkungan sekitar sekolah 

sangat menentukan kenyamanan bagi 

peserta didik. Lingkungan sekolah 

yang dekat dengan pabrik yang bising 

dan berpolusi udara, atau lingkungan 

sekolah yang berada di pinggir jalan 

raya yang padat dan berisik, atau 

bahkan lingkungan sekolah yang 

letaknya berdekatan dengan tempat 

pembuangan sampah atau sungai 

yang tercemar sampah sehingga 

menimbulkan ketidaknyamanan 

akibat bau-bau tak sedap, akan sangat 

menggangu proses pembelajaran 

peserta didik.  

6) Bangunan sekolah yang kokoh dan 

sehat 

Banyak sekali adanya kasus 

tentang bangunan sekolah yang 

roboh. Entah itu karena bangunannya 

sudah tua, ataupun bangunan baru 

yang dibangun dengan asal-asalan. Ini 

juga adalah kewajiban pemerintah 

untuk mengatasinya. Karena 

bangunan sekolah sudah semestinya 
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dibangun dengan kokoh dan memiliki 

syarat-syarat bangunan yang sehat, 

seperti ventilasi yang cukup dan luas 

masing-masing ruang kelas yang 

ideal.
22

 

7) Toilet yang bersih 

Toilet perlu dikelola dengan 

baik, karena jika toilet tidak dikelola 

dengan baik, akan menimbulkan 

kerentanan penyebaran penyakit bagi 

peserta didik. Pengelolaan toilet yang 

bai, akan menghindarkan peserta 

didik terkena bibit penyakit yang 

membahayakan. Selain itu, toilet yang 

bersih akan membuat sekolah tampak 

menjadi indah secara keseluruhan. 

8) Sarana ibadah 

Sarana ibadah yang memadai 

merupakan wahana peribadahan bagi 

warga sekolah. Selain itu, sarana 

ibadah akan membina mental religius 

peserta didik. Peserta didik yang 

religius akan berperilaku baik, karena 

ia paham bahwa agama mengajarkan 

kebaikan. 
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9) Kantin Sehat 

Kantin sehat adalah kantin 

yang menyediakan berbagai macam 

makanan yang sehat bagi peserta 

didik. Sebaiknya kantin sekolah 

dikelola koperasi atau darma wanita 

sekolah, agar kontrol terhadap 

makanan bias dilaksanakan dengan 

baik. Kantin sehat yang menyediakan 

makanan yang sehat akan 

menghasilkan peserta didik yang 

sehat, dimana peserta didik yang 

sehat akan mampu belajar dengan 

optimal.
23

 

 

d. Peran Lingkungan Sekolah 

Peranan sekolah sebagai lembaga yang 

membantu lingkungan keluarga, maka sekolah 

bertugas mendidik dan mengajar serta 

memperbaiki dan memperhalus tingkah laku 

anak didik yang dibawa dari keluarganya. 

Sementar itu, dalam perkembangan kepribadian 

anak didik, peranan sekolah dengan melalui 

kurikulum, antara lain sabagai berikut :  

1. Anak didik belajar bergaul sesama anak 

didik, anatar guru dengan anak didik, dan 
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anatara anak didik dengan orang yang bukan 

guru (karyawan). 

2. Anak didik belajar menaati peraturan-

peraturan sekolah. 

3. Mempersiapkan anak didik untuk menjadi 

anggota masyarakat yang berguna bagi 

agama, bangsa dan negara.  

Jelasnya bisa dikatakan bahwa sebagai 

besar pembentukan kecerdasan (pengertian), 

sikap dan minat sebagai bagian dari 

pembentukan kepribadian, dilaksankan oleh 

sekolah. Kenyataan ini menujukan, betapa 

penting besar pengaruh dari sekolah.
24

 

 

2. Perilaku Belajar 

Balajar dapat didefinisikan sebagai setiap 

perubahan tingkah laku yang relatif tetap dan terjadi 

sebagai hasil latihan atau pengalaman. Ada tiga 

unsur penting dari belajar berdasarkan definisi di 

atas, yaitu: 

a. Belajar adalah perubahan tingkah laku  

b. Perubahan terjadi akibat latihan atau pengalaman  

c. Perubahan tingkah laku relatif permanen atau 

tetap dan untuk waktu yang cukup lama.
25

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Perilaku berarti tanggapan atau reaksi yang terwujud 
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dalam gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan, 

perilaku itu mencerminkan gejala-gejala 

kepribadian, diantaranya mengamati, menanggapi, 

mengingat, dan sebagainya.
26

Perilaku belajar adalah 

sikap yang muncul dari diri siswa dalam menanggapi 

dan meresponi setiap kegiatan belajar mengajar yang 

terjadi, menunjukkan sikapnya apakah antusias dan 

bertanggungjawab atas kesempatan belajar yang 

diberikan kepadanya. Perilaku belajar juga berbicara 

mengenai cara belajar yang dilakukan oleh siswa itu 

sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku 

belajar merupakan cara atau tindakan yang berisi 

sikap atas pelaksanaan teknik-teknik belajar yang 

dilaksanakan individu atau siapapun juga dalam 

waktu dan situasi tertentu.
27

 Selain itu, perilaku 

belajar merupakan perubahan dalam tingkah laku, 

perubahan itu bisa mengarah pada perilaku baik 

dalam proses belajar, akan tetapi ada juga 

kemungkinan mengarah pada tingkah laku lebih 

buruk dalam proses belajar, ini berarti berhasil dan 

gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat 

bergantung pada proses belajar yang dialami peserta 

didik, baik ketika berada di sekolah maupun di 

lingkungan rumah atau keluarganya sendiri.
28
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Perilaku belajar yang baik berhubungan 

dengan beberapa hal, yaitu: perilaku belajar dalam 

mengikuti pelajaran, perilaku belajar dalam 

mengulangi pelajaran, perilaku belajar dalam 

membaca buku, perilaku belajar dalam mengunjungi 

perpustakaan dan perilaku belajar dalam menghadapi 

ujian. Sehingga dapat dijabarkan indikator dari 

perilaku belajar adalah sebagai berikut : 

a. Perilaku belajar dalam mengikuti pelajaran 

Kebiasaan adalah aspek dari perilaku 

manusia yang menetap dalam dirinya dan 

berlangsung secara otomatis dan tidak 

direncanakan. Pada dasarnya kebiasaan belajar 

bukanlah merupakan bakat alamiah yang 

memang sudah ada dan tertanam dalam diri 

seseorang, melainkan adalah sebuah proses yang 

harus dijalani oleh seseorang. Kebiasaan belajar 

di sini bukan hanya sekedar untuk mendengar 

dan mencatat ceramah dari guru tetapi lebih 

kepada mendengar dan menimbang secara 

selektif atas apa yang telah diungkapkan oleh 

guru ketika proses belajar mengajar berlangsung. 

Kebiasaan belajar dalam mengikuti pelajaran 

merupakan salah satu faktor penunjang 

tercapainya prestasi belajar siswa.  

Sehingga dalam upaya untuk mencapai 

hasil belajar yang terbaik maka diharapkan 

keaktifan dari siswa untuk mempunyai sikap dan 

cara belajar yang sistematis. Di mana cara belajar 

yang dilakukan merupakan suatu kecakapan 
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yang pada nantinya akan dimiliki sebagai hasil 

belajarnya, yang diperoleh lewat latihan-latihan 

sehingga lamakelamaan menjadi suatu kebiasaan 

yang melekat dalam dirinya. Kebiasaan 

mengikuti pelajaran berakar dari kebiasaan 

belajar yang memiliki makna merupakan 

perilaku dari siswa dalam mengikuti proses 

belajar secara tepat, teratur dan 

berkesinambungan dari waktu ke waktu sehingga 

pada akhirnya dapat menimbulkan ciri bagi 

seseorang yang melaksanakan proses ini. 

b. Perilaku belajar dalam mengulangi pelajaran 

Penjelasan guru yang diterima oleh siswa 

terkadang atau bahkan seringkali tidak membawa 

kesan yang baik, karena terkadang masih ada 

kesan-kesan tertentu yang masih samar-samar 

dalam ingatan akan pelajaran atau materi yang 

didapat pada saat proses belajar mengajar. Oleh 

karena itu dibutuhkan adanya pengulangan atau 

pemantapan dari siswa untuk membantu 

memperjelas semua kesan yang masih samar-

samar tadi. Belajar dengan cara mengulang bisa 

dibantu dengan membandingkan antara bahan 

pelajaran yang baru saja diserap di ruang belajar 

dengan literatur yang dimiliki oleh siswa 

tersebut. Dimana pada dasarnya hal seperti ini 

dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman. 

c. Perilaku belajar dalam membaca buku 

Membaca adalah aktivitas yang kompleks 

yang melibatkan berbagai faktor yang datangnya 
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dari dalam diri pembaca dan factor luar. Secara 

garis besar, aktivitas membaca berkaitan dengan 

dua hal pokok, yaitu pembaca dan bahan bacaan, 

sehingga sejalan dengan itu diperlukan modal 

untuk dapat memperlancar proses membaca dari 

seorang pembaca yakni pengetahuan dan 

pengalaman, kemampuan berbahasa, 

pengetahuan tentang teknik membaca dan tujuan 

dari membaca. 

Membaca yaitu kegiatan melihat serta 

memahami isi dari yang tertulis dengan 

melisankan atau hanya dalam hati. Membaca 

memiliki pengaruh yang besar terhadap belajar. 

Membaca untuk keperluan belajar haruslah 

menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh 

siswa itu dengan tepat yakni dengan mulai untuk 

memperhatikan judul-judul atau bab, topik-topik 

utama yakni dengan tetap berorientasi pada 

kebutuhan dan tujuan. Selain itu perilaku yang 

baik yang dapat ditunjukkan saat membaca yaitu 

ketika membaca buatlah catatan-catatan yang 

dianggap perlu atau juga dapat dilakukan dengan 

mencatat setiap pertanyaan yang ada dibenak kita 

bila perlu dengan alternatif jawabannya. 

d. Perilaku belajar dalam mengunjungi 

perpustakaan 

Belajar identik dengan kegiatan yang 

berhubungan dengan membaca dan mencari 

sumber bacaan dari berbagai refrensi. Untuk 

memenuhinya seorang siswa dapat 
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memperolehnya dari sumber-sumber yang 

dianggap relevan dan mampu untuk menjawab 

kebutuhan akan informasi dan pengetahuan yang 

dibutuhkan oleh siswa tersebut. Perpustakaan 

menyediakan berbagai macam buku sehingga 

siswa dapat mencari bahan pelajaran di 

perpustakaan sekolah maupun di perpustakaan 

umum. 

e. Perilaku belajar dalam menghadapi ujian 

Saat menghadapi tes atau ujian, biasanya 

seorang siswa tidak akan mengalami kesulitan 

yang berarti jikalau ia sudah mengadakan 

persiapan yang baik dengan belajar semaksimal 

mungkin. Persiapan menghadapi ujian adalah 

persiapan yang dilakukan oleh siswa dalam 

mengatur dan melaksanakan kegiatan belajarnya 

sehingga materimateri pelajaran yang telah 

diterimanya dapat dikuasai. Dengan mengetahui 

jenis ujian yang akan dihadapi maka akan 

membuat persiapan lebih mudah. Semakin baik 

kita belajar maka semakin baik pula nilai yang 

akan kita raih. Pada dasarnya tujuan ujian adalah 

untuk mengukur cara belajar dan kemampuan 

dari mengatur setumpuk materi, serta sekaligus 

juga untuk mengukur pengetahuan mengenai 

materi-materi yang telah dipelajari.
29
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Dalam perilaku belajar terdapat beberapa 

ciri khas yaitu: 

a. Perubahan Intensional 

Perubahan yang terjadi dalam proses 

belajar adalah berkat pengalaman atau 

praktik yang dilakukan dengan sengaja dan 

disadari, atau dengan kata lain bukan 

kebetulan. Karakteristik ini mengandung 

konotasi bahwa siswa menyadari akan 

adanya perubahan yang dialami atau 

sekurang-kurangnya ia merasakan adanya 

perubahan dalam dirinya, seperti 

penambahan pengetahuan, kebiasaan, sikap 

dan pandangan sesuatu, keterampilan dan 

seterusnya. Sehubungan dengan itu, 

perubahan yang diakibatkan mabuk, gila, dan 

lelah tidak termasuk dalam karakteristik 

belajar, karena individu yang bersangkutan 

tidak menyadari atau tidak menghendaki 

keberadaannya. 

b. Perubahan Positif dan Aktif  

Perubahan yang terjadi karena proses 

belajar bersifat positif dan aktif. Positif 

artinya baik, bermanfaat, serta sesuai dengan 

harapan. Hal ini juga bermakna bahwa 

perubahan tersebut senantiasa merupakan 

penambahan, yakni diperolehnya sesuatu 
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yang baru (seperti pemahaman dan 

keterampilan baru) yang lebih daripada apa 

yang telah ada sebelumnya. Adapun 

perubahan akti artinya tidak terjadi dengan 

sendirinya seperti karena proses kematangan 

(misalnya, bayi yang bisa merangkak setelah 

bisa duduk), tetapi karena usaha siswa itu 

sendiri. 

c. Perubahan Efektif dan Fungsional 

Perubahan yang timbul karena proses 

belajar bersifat efektif, yakni berhasil guna. 

Artinya, perubahan tersebut membawa 

pengaruh,makna, dan manfaat tertentu bagi 

siswa. Selain itu, perubahan dalam proses 

belajar bersifat fungsional dalam arti bahwa 

ia relatif menetap dan setiap saat apabila 

dibutuhkan, perubahan tersebut dapat 

direproduksi dan dimanfaatkan. Perubahan 

fungsional dapat diharapkan memberi 

manfaat yang luas misalnya ketika siswa 

menempuh ujian dan menyesuaikan diri 

dengan lingkungan kehidupan sehari-hari 

dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Selain itu, perubahan yang efektif 

dan fungsional biasanya bersifat dinamis dan 

mendorong timbulnya perubahan-perubahan 

positif lainnya.
30
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Faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku belajar: 

1. Faktor Internal 

Faktor inrternal yakni keadaan/kondisi 

jasmani dan rohani peserta didk. Faktor 

ini meliputi dua aspek:  

a. Aspek Jasmani 

Kondisi umum jasmani yang 

menandai tingkat kebugaran organ-

organ tubuh dan sendi-sendinya, 

dapat mempengaruhi semangat dan 

intensitas peserta didik dalam 

mengikuti pelajaran. 

b. Aspek Psikologis 

Banyak faktor yang termasuk 

aspek psikologis yang dapat 

mempengaruhi kuantitas dan kualitas 

belajar peserta didik. Namun, diantara 

faktor-faktor rohaniah peserta didik 

pada umumnya dipandang lebih 

esensial adalah tingkat 

kecerdasan/intelegensi peserta didik, 

sikap peserta didik, bakat peserta 

didik, minat peserta didik dan 

motivasi peserta didik. 
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2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yakni kondisi 

lingkungan disekitar peserta didik, faktor 

ini terbagi atas 2 macam yaitu: 

a. Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial sekolah 

seperti kepala sekolah, guru, staf dan 

teman-teman sekelas yang dapat 

mempengaruhi semangat belajar 

seorang peserta didik. lingkungan  

masyarakat, tetangga, juga teman-

teman bermainnya disekitar tempat 

tinggalnya juga mempengaruhi 

perilaku belajar peserta didik dan 

yang paling berpengaruh terhadap 

perilaku belajar seorang peserta didik 

yaitu lingkungan keluarga. 

b. Lingkungan Nonsosial 

Faktor-faktor yang termasuk 

lingkungan nonsosial adalah gedung 

sekolah dan letaknya, rumah tempat 

tinggal keluarga peserta didik dan 

letaknya, alat-alat belajar, keadaan 

cuaca dan waktu belajar yang 

digunakan peserta didik. 
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3. Faktor Pendekatan Belajar 

Faktor pendekatan belajar yakni 

jenis upaya belajar peserta didik yang 

meliputi strategi dan metode yang 

digunakan peserta didik untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran 

materi-materi pelajaran. Faktor-faktor di 

atas dalam banyak hal sering berkaitan 

dan mempengaruhi satu sama lain.
31
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BAB III 

METODE PENELTIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati atau tradisi tetentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung 

pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya 

sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut 

dalam bahasannya dan dalam peristilahnya.
32

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah fenomenologi berupa studi kasus yang 

merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya 

peneliti menyelidiki secara cermat suatu progam, 

peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. 

Studi kasus memberikan akses atau peluang yang luas 

kepada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detail, 

intensif dan menyeluruh terhadap unit sosial yang 

diteliti.
33

 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dengan pengamatan, berperan serta namun 
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penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya.
34

 

Maka dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

instrumen kunci, yaitu peneliti sebagai pengumpul data 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MI Ma’arif Mayak 

Tonatan Ponorogo dikarenakan peneliti menemukan 

masalah mengenai lingkungan sekolah yang kurang 

mendukung sehingga mengakibatkan pembelajaran 

kurang efektif dan kondusif. Selain itu peneliti juga 

ingin mengetahui bagaimana peran lingkungan sekolah 

dalam meningkatkan perilaku belajar siswa di MI 

Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo. 

 

C. Data dan Sumber Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

berupa data yang mempunyai hubungan dengan masalah 

yang diteliti yaitu meliputi, antara lain: 

1. Data struktur organisasi lembaga MI Ma’arif Mayak 

Tonatan Ponorogo 

2. Data guru dan pegawai MI Ma’arif Mayak Tonatan 

Ponorogo 

3. Data siswa aktif kelas IV MI Ma’arif Mayak 

Tonatan Ponorogo 

4. Sarana dan prasarana sekolah 
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Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini meliputi: 

1. Siswa dan guru 

2. Dokumen data sekolah yang meliputi gambaran 

umum lokasi penelitian dan dokumen-dokumen 

lainnya seperti foto, catatan tertulis dan bahan-bahan 

lain yang berkaitan dengan penelitian. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan 

utama dari penelitian adalah mendapat data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti 

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi tanda data 

yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan 

dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai 

cara. Ada bermacam-macam teknik pengumpulan data 

kualitatif terdapat empat macam teknik pengumpulan 

data yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi, dan 

keabsahan data.
35

 

1. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan 

disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau 

perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan 

observasi tersebut disebut pengobservasi dan pihak 
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yang diobserver disebut terobservasi.
36

 Dengan teknik 

ini peneliti mengamati aktivitas-aktivitas sehari-hari 

obyek penelitian, karakteristik fisik, situasi social, 

dan perasaan pada waktu menjadi bagian dari situasi 

tersebut. 

Observasi pada penelitian ini meliputi 

lingkungan fisik dan non fisik. Dimana lingkungan 

fisik untuk melihat profil lingkungan sekolah, 

sedangkan lingkungan non fisik untuk melihat 

aktifitas saat pembelajaran berlangsung dan perilaku 

belajar siswa kelas IV. Setelah data yang didapatkan 

cukup maka hasil observasi dalam penelitian ini 

dicatat dalam catatan lapangan (CL), dalam 

pengamatan ini peneliti mengandalkan pengamatan 

dalam pengumpulan data dilapangan. Pada waktu 

dilapangan penulis membuat catatan setelah itu 

menyusun catatan lapangan. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang 

diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas 

pertanyaan itu.
37

 Teknik wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah independent interview 

artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan 

yang berhubungan dengan fokus masalah. Dalam hal 
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ini peneliti melakukan wawancara dengan guru dan 

siswa kelas IV. Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh data tentang lingkungan sekolah dan 

perilaku belajar siswa kelas IV di madrasah. Hasil 

wawancara informan tersebut ditulis lengkap dengan 

kode-kode dalam transkip wawancara. Tulisan 

lengkap dari wawancara ini dinamakan transkip 

wawancara. 

3. Teknik dokumentasi  

Teknik dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data dari sumber yang terdiri dari 

dokumen dan rekaman. Dokumen merupakan catatan 

atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah 

berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok 

orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial 

yang sesuai dengan terkait fokus penelitian adalah 

sumber informasi yang sangat berguna dalam 

penelitian kualitatif. Dokumen ini dapat berbentuk 

teks tertulis, artefacts, gambar, maupun foto.
38

 

Teknik dokumentasi ini penulis gunakan 

untuk memperoleh data tertulis tentang perilaku 

belajar siswa ketika pembelajaran  berlangsung, 

teknik dokumentasi dalam penelitian ini juga 

digunakan untuk mendapatkan data berupa : sejarah 

berdirinya MI Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo, 

letak geografis, visi misi sekolah, struktur organisasi, 

sarana dan prasarana. 
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E. Teknik Analisis Data 

Di dalam melakukan analisis data peneliti 

mengacu kepada tahapan yang dijelaskan Miles dan 

Huberman  yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: reduksi 

data (data reduction), penyajian data (data display) dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion 

drawing verivication).
39

 

a. Reduksi data 

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, 

pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan 

pentransformasian “ data mentah” yang terjadi dalam 

catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data 

antisipasi terjadi sebagaimana diputuskan oleh 

peneliti (seiring tanpa kesadaran penuh) yang mana 

kerangka konseptual, situs, pertanyaan penelitian, 

pendekatan pengumpulan data untuk dipilih. Reduksi 

data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, 

memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun 

data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir 

dapat digambarkan dan diverifikasikan.
40

 

b. Penyajian data 

Merupakan sekumpulan informasi tersusun 

yang member kemungkinan untuk menarik 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk 

penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, 

grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk 
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memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. 

oleh karena itu sajiannya harus tertata secara apik. 

Penyajian data juga merupakan bagian dari analisis, 

bahkan mencakup pula reduksi data.
41

 

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi 

Langkah  ketiga dari aktivitas analisis adalah 

penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan 

pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai 

memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat 

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang 

mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Dalam 

pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan 

suatu inisiatif berulang-ulang secara terus-menerus.
42

 

 
Gambar 3.1 Analisis Data Kualitatif Interaktif 
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F. Pengecekan Keabsahan Temuan  

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep keshahihan (validitas) dan 

keandalan (reliabilitas). Derajat kepercayaan keabsahan 

data (kredebilitas, dapat diadakan pengecekan dengan 

teknik pengamatan yang tekun. Ketekunan pengamatan 

yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan 

persoalan/isi yang sedang dicari. 

 

G. Tahap-Tahap Penelitian  

Tahapan-tahapan penelitian ini ada tiga tahapan 

dan ditambah dengan tahap terakir penelitian yaitu tahap 

penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap 

penelitian tersebut adalah : 

1. Tahap pra lapangan 

Tahap ini meliputi menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus 

perizinan, menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian dan menyangkut persoalan etika 

penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan 

Tahap ini merupakan eksplorasi secara 

terfokus sesuai dengan pokok permasalahan yang 

dipilih sebagai fokus penelitian. Tahapan ini 

meliputi memahami latar penelitian dan persiapan 

diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 
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3. Tahap analisis data 

Tahap ini dilakukan beriringan dengan tahap 

pekerjaan lapangan. Pada tahap ini peneliti 

melakukan analisis data dengan cara distributif dan 

dipaparkan dalam bentuk naratif. 

4. Tahap  hasil laporan penelitian 

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir 

setelah ketiga tahapan di atas  dilaksanakan. Pada 

tahap ini peneliti menuangkan hasil penelitian 

sistematis sehingga dapat dipahami dan diikuti 

alurnya oleh pembaca.  
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Diskripsi Data Umum 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Latar Belakang Berdirinya MI Ma’arif 

Mayak Tonatan Ponorogo  

Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo terletak ± 1,5 

km sebelah timur Kota Ponorogo tepatnya di 

Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, 

Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Lembaga 

Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Mayak 

Tonatan Ponorogo berdiri pada tanggal 1 Januari 

1947 di bawah naungan Yayasan Lembaga 

Pendidikan Ma’arif NU Ponorogo, dengan 

Piagam Lembaga Pendidikan Ma’arif NU 

Cabang Ponorogo yang terbaru No. 002/SK-

4/LPM/I/2007 tanggal 01 Januari 2007 dengan 

Nomor Kode Madrasah : 103.1947.4.002.
43

 

MI Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo 

didirikan di atas tanah waqaf seluas 3.570,475 

m
2 dari almarhum Bapak Qomarudin, Bapak 

Toyib, Bapak H. Sajjidi, Bapak H. Sahid, Bapak 

Imam Supangkat dan Bapak Dasri. Pada awal 

perkembangannya kegiatan belajar-mengajar 

dilaksanakan pada sore hari. Sekolah ini pernah 

ditutup karena peristiwa PKI Madiun dan agresi 
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Belanda dan diaktifkan kembali pada tahun 

1950. Kemudian pada tahun 1960 sekolah 

dimasukkan pada pagi hari, dengan nama 

Madrasah Wajib Belajar (MWB). Pada tahun 

1965 nama Madrasah tersebut diganti dengan 

nama Madrasah Ibtidaiyah NU (MINU), dan 

pada tahun 1971 diganti nama lagi sampai 

sekarang menjadi Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 

Mayak.
44

 

Menjawab tantangan dan tuntutan zaman 

yang semakin komplek dan terdorong untuk 

berperan aktif melaksanakan program 

pemerintah terutama dalam rangka 

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) Indonesia melalui program wajib belajar 

9 tahun maka, Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 

Mayak bekerja keras sebagai upaya peningkatan 

mutu menuju suatu lembaga pendidikan yang 

profesional. Hal yang selalu dilakukan adalah 

menumbuhkan semangat belajar siswa, diskusi 

dengan guru mengenai pelajaran yang belum 

dimengerti, memberikan motivasi, mempererat 

hubungan antara guru dan murid dalam suasana 

formal maupun non formal. Disamping itu, ada 

program tambahan bagi mata pelajaran yang 

dianggap sulit khususnya bagi siswa-siswi kelas 

IV, V dan VI. Hal itu dimaksudkan untuk 

memperdalam materi dan penyeragaman 
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pemahaman siswa. Pengontrolan kelas oleh wali 

kelas, guru piket dan kepala madrasah adalah 

langkah yang cukup efektif dalam menggiatkan 

disiplin tepat waktu dan sebagai langkah 

pencegahan dari hal-hal negatif yang sering 

terjadi di suatu lembaga pendidikan. Sementara 

itu,peran wali kelas dalam mengawasi dan 

membimbing para siswa cukup banyak 

membantu dalam meningkatkan prestasi yang 

maksimal, menumbuhkan minat belajar, dan 

membangun jiwa kompetitif di kalangan para 

siswa. 

Upaya peningkatan minat belajar siswa 

dilakukan melalui pemberian tambahan materi 

yang dilakukan pada waktu sore dan malam hari. 

Kegiatan tersebut ternyata menjadi daya tarik 

tersendiri bagi masyarakat. Hal ini terbukti 

dengan banyaknya orang tua yang 

menyekolahkan putra-putrinya di MI Ma’arif 

Mayak Tonatan Ponorogo. Disamping itu sejak 

tahun 1996 telah dibuka Taman Pendidikan Al 

Qur’an dan Madrasah Diniyah hingga sekarang. 

Saat ini tantangan yang dihadapi oleh MI 

Ma’arif Mayak Tonatan adalah kurangnya 

sarana dan prasarana penunjang pendidikan. 

Pembangunan fisik sarana dan prasarana belajar 

mengajar secara bertahap dilaksanakan. 

Meskipun tetap disadari hasil yang dicapai 

masih jauh dari sempurna. 
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b. Keadaan Siswa dan Guru MI Ma’arif Mayak 

Tonatan 

Jumlah siswa di MI Ma’arif Mayak 

Tonatan adalah 561 sedangkan jumlah gurunya 

sebanyak 34 yang merupakan lulusan S1. Kelas 

I terdiri dari 92 siswa, kelas II 94 siswa, kelas III 

117 siswa, kelas IV 97 siswa, kelas V 88 siswa, 

dan kelas VI 73 siswa.  Sebagian besar siswa 

berasal dari Tonatan dan yang lain berasal dari 

luar daerah Tonatan.  

c. Sarana dan Prasarana MI Ma’arif Mayak 

Tonatan 

Sarana dan prasarana merupakan 

komponen utama dalam sebuah lembaga 

pendidikan, karena komponen ini menentukan 

keberhasilan pendidikan itu sendiri. Prasarana di 

MI Ma’arif Mayak Tonatan antara lain: 1 ruang 

guru, 12 ruang kelas, 1 ruang kepala sekolah, 1 

ruang tata usaha, 1 ruang komputer, 2 tempat 

ibadah, 1 toilet guru, dan 6 toilet siswa. 

Sedangkan untuk sarana di MI Ma’arif Mayak 

Tonatan antara lain: komputer, buku bacaan 

penunjang, meja, kursi, rak buku, rak sepatu, 

lemari, papan tulis, spidol dan penghapus.   

 

2. Visi, Misi, dan Tujuan MI Ma’arif Mayak 

Tonatan Ponorogo 

a. Visi  

Berakhlaqul karimah, berkualitas dalam 

IMTAQ (Iman dan taqwa) dan IPTEK (ilmu 
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pengetahuan dan teknologi) dengan berwawasan 

Ahlussunnah wal Jama’ah. 

b. Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan yang 

senantiasa terkendali dengan iman dan taqwa 

pada Allah SWT dengan berwawasan 

ASWAJA. 

2) Menyelenggarakan pendidikan secara efektif  

sehingga siswa berkembang secara maksimal. 

3) Menyelenggarakan pembelajaran untuk 

menumbuhkembangkan kemampuan berpikir 

aktif, kreatif dan aktif dalam memecahkan 

masalah 

4) Menyelenggarakan pengembangan diri 

sehingga siswa dapat berkembang sesuai 

dengan minat dan bakatnya. 

5) Menumbuh kembangkan lingkungan  dan 

perilaku religius sehingga siswa dapat 

mengamalkan dan mengahayati agamanya 

secara nyata. 

6) Menumubuhkembangkan perilaku terpuji dan 

praktik nyata sehigga siswa dapat menjadi 

teladan bagi teman dan masyarakatnya.   

7) Pemberdayaan potensi dan peran serta 

masyarakat. 

c. Tujuan 

1) Mensukseskan program pendidikan dasar 9 

tahun. 

2) Terdepan, terbaik, dan terpercaya dalam  

pelayanan. 
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3) Meningkatkan prestasi siswa dalam ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan 

iman dan taqwa (IMTAQ) serta membina 

siswa-siswa menjadi siswa yang sportif, 

berakhlaqul karimah dan berwawasan 

ahlussunnah wal jama’ah secara 

berkesinambungan. 

4) Membantu siswa dalam mengenali dan 

mengembangkan potensi dirinya secara 

optimal 

5) Meningkatkan kemampuan berfikir dan 

ketrampilan siswa. 

6) Meningkatkan profesionalitas dan kualifikasi 

karyawan serta tenaga pendidik. 

7) Mewujudkan pola kehidupan Islami yang 

berwawasan Aswaja di lingkungan sekolah. 

8) Menjalin hubungan dengan instansi lain 

dalam rangka mengembangkan potensi siswa 

dan peningkatan kualitas sekolah. 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Profil Lingkungan MI Ma’arif Mayak Tonatan 

Berdasakan hasil penelitian diketahui bahwa 

MI Ma’arif Mayak Tonatan belum memiliki profil 

lingkungan yang baik dan memadai, karena banyak 

sarana prasarana yang belum lengkap dan tidak 

sesuai kriteria sehingga mengakibatkan proses 

pembelajaran kurang efektif. Misalnya, Keadaan 

gedung sekolah yang belum kokoh terlihat dari 4 

ruang kelas yang terbuat dari anyaman bambu dan 
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atap dari seng sehingga pada siang hari terasa panas 

ketika berada di dalam kelas, dan kelas tidak 

memiliki pintu jadi suara dari kelas lain terdengar. 

Seperti yang dikatakan oleh ibu wali kelas 4 sebagai 

berikut: 

“ya seperti yang mbak lihat bahwa profil 

lingkungan di MI Ma’arif Mayak Tonatan ini 

masih belum dikatakan sempurna, masih 

belum memadai secara keseluruhan karena 

untuk ruang kelas 4 masih belum kokoh, 

kelasnya terbuat dari bambu.”
45

 

 

Hal ini juga diperkuat dengan penjelasan dari 

salah satu siswa kelas 4 sebagai berikut: 

“belum mbak, gedung sekolahnya masih 

belum kokoh karena ruang kelas yang 

terbuat dari gedek (anyaman bambu)”.
46

 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa profil 

lingkungan di MI Ma’arif Mayak Tonatan masih 

belum memadai. 

Bangunan yang kokoh akan membuat 

suasana lingkungan yang nyaman. Namun, di MI 

Ma’arif Mayak Tonatan masih terdapat gedung 

sekolahan yang terbuat dari bambu dan atap dari 
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seng. Sehingga kekokohan bangunan sangat kurang. 

Hal ini sama seperti dikatakan oleh siswa kelas 4, 

sebagai berikut: 

”Belum kokoh bu, karena kelasnya terbuat 

dari bambu.”
47

 

 

 Memang profil lingkungan sekolah menjadi 

sebuah hal yang penting bagi dunia pendidikan. 

Keadaan sekolah yang baik dan memadai akan 

mendukung proses belajar, dan ini sangat 

mempengaruhi perilaku belajar siswa. 

Belajar identik dengan membaca dan mencari 

sumber bacaan dari berbagai referensi. Untuk 

memenuhinya seorang siswa dapat memperolehnya 

dari sumber-sumber yang dianggap mampu untuk 

menjawab kebutuhannya. Perpustakaan 

menyediakan berbagai macam buku bacaan maupun 

buku pelajaran. Namun di MI Ma’arif Mayak 

Tonatan ketersediaan buku-buku bacaan dan buku 

pelajaran masih belum memadai karena belum 

tersedia ruang perpustakaan sendiri, ruang 

perpustakaan tersebut masih jadi satu dengan ruang 

kelas 3, sehingga siswa tidak bisa memaksimalkan 

fungsi perpustatakaan tersebut. Hal ini sesuai dengan 

yang dipaparkan oleh ibu wali kelas 4, sebagai 

berikut: 
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“disini ada mbak perpustakaanya, tapi belum 

bisa dikatakan perpustakaan karena tidak ada 

ruangan tersendiri untuk menempatkan 

semua buku bacaan yang ada, jadi semua 

buku-buku bacaan dikumpulkan di kelas 3 

sehingga anak-anak kurang leluasa karena 

berada di dalam kelas lain dan ramai.” 

 

Hal ini juga dikatakan oleh saudara siswa 

siswa kelas 4, saat ditanyai tentang keadaan 

perpustakaanya, sebagai berikut : 

“ada mbak perpustakaanya tapi dikelas 3”
48

 

 

 Selain itu, sekolah ini belum memiliki 

lapangan sehingga kegiatan seperti upacara dan 

olahraga dilaksanakan di halaman sekolah. 

Kemudian di MI Ma’arif Mayak belum terdapat 

pepohonan yang hijau dan rindang yang dapat 

menimbulkan kondisi lingkungan sekolah sejuk dan 

nyaman. Di MI Ma’arif Mayak Tonatan sudah ada 

toilet namun kondisinya kotor dan tidak terawat, 

baunya tidak sedap, bahkan terkadang masih ada 

kotoran di toilet. Selain itu, sekolah ini juga sudah 

dilengkapi dengan sarana ibadah yaitu 1 mushola 

dan 1 masjid yang kondisinya sudah terawat. Namun 

di MI Ma’arif Mayak tonatan belum ada pagar 
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sekolah sehingga suara dari luar terdengar dan 

keamanan sekolah tidak terjamin. 

 

2. Perilaku Belajar Siswa di MI Ma’arif Mayak 

Tonatan Ponorogo 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

siswa MI Ma’arif Mayak Tonatan memiliki perilaku 

belajar yang berbeda-beda. Seperti yang dijelaskan 

oleh Ibu wali kelas 4, sebagai berikut : 

“jadi begini untuk setiap anak memiliki 

perilaku belajar yang berbeda-beda, misal 

dalam merespon pelajaran ada yang cepat bisa 

dan ada yang pahamnya lama.
49

”  

 

Ketertiban dan kedisiplinan siswa juga sangat 

diperlukan untuk meningkatkan proses pemahaman 

dalam pembelajaran. Seperti halnya ketika seorang 

guru menjelaskan pelajaran, apakah mendengarkan 

dengan baik atau tidak, ketika di beri PR apakah 

mengerjakan atau tidak. Dan ketika ada ulangan 

harian apakah mereka sudah mengadakan persiapan 

terlebih dahulu. Di MI Ma’arif Mayak Tonatan 

Ponorogo ketertiban dan kedisiplinan siswa sudah 

muncul, namun masih belum sepenuhnya. Hal ini 

benar seperti yang telah dikatakan oleh ibu wali 

kelas 4, sebagai berikut: 
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“Sudah tertib dan displin untuk kehadiran. 

Kalau untuk mengerjakan tugas itu memang 

masih ada siswa yang tidak mengerjakan 

dengan alasan-alasan mereka. Kalau untuk 

menggangu ya ada namun sebagai guru harus 

bisa mengendalikan siswa, jadi siswa di buat 

agar tidak jenuh.”
50

 

 

Perilaku belajar ini sangat berbeda ketika 

mereka berada di kelas 3, mereka selalu tertib dan 

disiplin, ketika diberika tugas selalu mengerjakan. 

Kemudian tidak ada siswa yang saling mengganggu 

ketika KBM berlangsung. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan oleh bapak wali kelas 3, sebagai berikut: 

“Sudah tertib dan disiplin, kalau ada tugas 

selalu mengerjakan. Biasanya yang tidak 

dikerjakan soal yang menurut mereka sulit. 

Ketika KBM tidak ada yang saling 

menggangu, rata-rata sudah tertib mbak.” 

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku 

belajar siswa pada waktu kelas 3 dan kelas 4 

berbeda. Hal ini terjadi karena pengaruh  lingkungan 

sekolah. Perilaku belajar merupakan cara atau 

tindakan yang berisi sikap atas pelaksanaan teknik-

teknik belajar yang dilaksanakan individu atau 

siapapun juga dalam waktu dan situasi tertentu. 

                                                           
50

 Lihat Transkip Wawancara nomor  02/TW/03/2019 pada 

lampiran skripsi ini. 



60 

 

Ada begitu banyak perilaku belajar yang 

dilakukan oleh siswa, seperti halnya tentang perilaku 

belajar dalam mengikuti pelajaran. Faham tidaknya 

anak dalam belajar tergantung antusiasnya dalam 

belajar di kelas. Mengapa demikian dikarenakan ada 

beberapa hal yang melatarbelakangi hal ini sesuai 

dengan pernyataan Ibu wali kelas 4 sebagai berikut: 

“kalau dikelas yang merespon itu hanya 

sebagian anak saja, seumpama jika diberikan 

pertanyaan yang merespon biasanya anak-anak 

yang memiliki kemampuan lebih, karena 

kemampuan anak itu berbeda beda, ada yang 

memiliki kemampuan lebih dan ada yang 

kurang.”
51

 

 

Sehingga dalam upaya untuk mencapai hasil 

belajar yang terbaik maka diharapkan keaktifan dari 

siswa untuk mempunyai sikap dan cara belajar yang 

sistematis. Perilaku belajar siswa di MI Ma’arif 

Mayak juga tidak terlepas dari kegiatan pengulangan 

pelajaran. Penjelasan guru yang diterima oleh siswa 

terkadang sering kali tidak membawa kesan yang 

baik, karena terkadang masih ada kesan-kesan 

tertentu yang masih samar-samar dalam ingatan 

siswa pada saat proses belajar mengajar. Oleh karena 

itu dibutuhkan pengulangan atau pemantapan dari 

siswa untuk membantu proses memperjelas semua 
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kesan yang masih samar-samar. Seperti yang 

dipaparkan oleh wali kelas 3 sebagai berikut : 

“jadi setiap guru itu wajib memberikan 

pelajaran yang bisa diterima dan dipahami oleh 

siswanya, jika ada siswa yang belum paham 

maka akan dijelaskan kembali, bisa melalui 

sesi tanya jawab yang dilakukan pada siswa 

atau guru sendiri yang menjelaskan ulang.” 

 

Perilaku belajar yang baik akan mengakibatkan 

perubahan perilaku belajar yang baik juga. 

Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat 

positif dan aktif. Positif artinya baik, bermanfaat, 

serta sesuai dengan harapan. Artinya perubahan 

tersebut membawa pengaruh makna, dan manfaat 

tertentu bagi siswa. 

Namun untuk mewujudkan itu semua 

diperlukan upaya guru yang baik dalam 

mengondisikan siswa ketika mengikuti pelajaran. 

Untuk mengatasi segala perilaku belajar siswa yang 

berbeda-beda, di MI Ma’arif Mayak Tonatan ada 

upaya guru dalam menghadapi perilaku belajar yang 

kurang sesuai dengan harapan seorang guru. Hal ini 

dikatakan oleh guru wali kelas 4, sebagai berikut: 

“Yang pertama ditegur, dinasehati kalau sudah 

tidak bisa ditegur biasanya diberi hukuman 

seperti bernyanyi atau  membuat surat 
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pernyataan yang di tanda tangani oleh kepala 

madrasah.”
52

 

 

Perilaku-perilaku belajar seperti ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

mempengaruhinya. Di MI Ma’arif Mayak Tonatan 

ini banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku belajar siswa. Hal ini juga dijelaskan oleh 

ibu wali kelas 4, sebagai berikut: 

“Faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga, 

masyarakat dan lingkungan sekolah.”
53

 

 

Jadi, hal ini dapat disimpulkan bahwa perilaku 

belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain faktor lingkungan sekolah, masyarakat 

dan faktor lingkungan keluarga. 

 

3. Peran Lingkungan Sekolah dalam Meningkatkan 

Perilaku Belajar Siswa MI Ma’arif Mayak 

Tonatan 

Di MI Ma’arif Mayak Tonatan peran 

lingkungan sekolah sangat diperhatikan karena hal 

itu sangat penting untuk kemajuan MI tersebut. 

Seperti yang dipaparkan oleh wali kelas 4 sebagai 

berikut: 
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“Iya penting. Karena ketika lingkungan sekolah 

itu baik maka perilaku belajarnya juga akan 

baik. Jadi sarana dan prasarana di sekolah  harus 

memadai kemudian lingkungannya juga harus 

nyaman..”
54

 

 

Jika lingkungan belajar nyaman maka siswa 

pun akan nyaman dalam mengikuti setiap 

pembelajaran. Hal ini juga disampaikan oleh salah 

satu siswa kelas 4 sebagai berikut. 

”Ya yang pasti lingkungan sekolah yang nyaman 

ya mbak, karena meskipun kelasnya terbuat dari 

bambu kalau siswanya nyaman otomatis siswa 

mampu menerima pelajaran dengan nyaman.”
55

 

 

Peranan lingkungan sekolah sebagai lembaga 

yang membantu lingkungan keluarga, maka sekolah 

bertugas mendidik dan mengajar serta memperbaiki 

dan memperhalus tingkah laku anak didik yang 

dibawa dari keluarganya. Namun di MI Ma’arif 

Mayak Tonatan lingkungan sekolahnya belum 

sepenuhnya baik, karena masih ada siswa yang yang 

kurang nyaman dalam mengikuti pembelajaran di 

kelas. Hal ini dikatakan oleh salah satu siswa kelas 

4, sebagai berikut : 
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“Belum nyaman karena kelasnya dari gedek bu, 

terus kalau dikelas sering ada kotoran ayam dan 

kotoran burung.”
56

 

 

Hal ini juga diperkuat lagi dengan penjelasan 

salah satu siswa kelas 4 yang lain, sebagai berikut : 

“Agak nyaman, karena panas dan kelasnya kotor 

bu.”
57

 

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa peran lingkungan 

sekolah itu sangat penting dalam mempengaruhi 

perilaku belajar siswa. Jika lingkungan sekolah itu 

nyaman maka proses belajar pun akan efektif. 

Selain itu, di sekolah ini juga belum memiliki 

pintu sehingga siswa dari kelas lain dengan leluasa 

keluar masuk. Kondisi seperti ini mengakibatkan 

suasana belajar mengajar tidak kondusif dan 

berakibat pada perilaku belajar yang buruk. Selain 

itu siswa menjadi tidak bisa konsentrasi ketika 

menerima pelajaran karena terpengaruh dengan 

lingkungan luar dan kelas lain. Kemudian  

perpustakaan disini juga masih menyatu dengan 

ruang kelas 3 sehingga perpustakaan tidak dapat 

digunakan dengan maksimal. Kondisi toilet yang 

kotor mengakibatkan siswa tidak nyaman ketika di 
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toilet. Karena tidak nyaman di toilet tidak jarang 

siswa menahan buang air kecil (BAK) dan buang air 

besar (BAB) sehingga mengakibatkan siswa sulit 

berkonsentrasi mengikuti proses pembelajaran. 

Sekolah ini juga belum memiliki lapangan bermain 

untuk siswa jadi siswa bermain di dalam kelas 

misalnya menabuh meja, bahkan ada yang mencoret 

meja. Hal ini mengakibatkan siswa lain terganggu 

dan merusak sarana sekolah. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Profil Lingkungan Sekolah MI Ma’arif Mayak 

Tonatan 

MI Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo 

merupakan salah satu lembaga yayasan NU yang 

terletak di Jl.Sekar Harum Kelurahan Tonatan. Sekolah 

ini belum memiliki sarana prasarana yang lengkap dan 

memadai, misalnya dinding ruang kelas 4 terbuat dari 

anyaman bambu (gedek) dan triplek. Karena dinding 

yang kondisinya tidak tertutup sampai atas maka sering 

ditemui kotoran ayam dan burung berada di dalam kelas, 

dan itu tentu menganggu siswa dalam belajar. Kemudian 

kelas tidak terdapat pintu sehingga siswa antar kelas 

saling menggangu ketika proses belajar mengajar 

berlangsung, dan suara antara kelas satu dengan yang 

lain terdengar, akibatnya siswa sulit berkonsentrasi 

dalam mengikuti pelajaran. Di sekolah ini sudah ada 

tempat pembuangan sampah berupa tong-tong sampah di 

masing-masing kelas yang diletakkan di depan kelas dan 

juga sudah ada tempat pengumpulan sampah akhir di 

sekolah. Namun sering ditemukan sampah yang tidak 

dibuang pada tempatnya, karena tong sampah cepat 

terisi penuh dan tidak segera dibuang ke tempat 

pengumpulan sampah akhir, sehingga siswa membuang 

sampah sembarangan. 

MI Ma’arif Mayak Tonatan belum memiliki 

lapangan yang dapat digunakan siswa untuk melakukan 

berbagai aktifitas seperti olahraga, bermain, pentas seni, 
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dan upacara.  Jadi kegiatan upacara dan olahraga 

dilaksanakan di halaman sekolah, dan halaman sekolah 

tidak cukup luas sebagai tempat olahraga siswa, 

sehingga mengakibatkan siswa tidak bisa leluasa dalam 

melakukan berbagai kegiatan olahraga. Lapangan 

olahraga yang baik adalah lapangan yang memenuhi 

standar minimal untuk pembelajaran, antara lain ukuran 

sesuai dengan kebutuhan, bersih, terang, pergantian 

udara lancar, dan tidak membahayakan penggunanya 

sehingga pembelajaran berlangsung efektif.
58

 Selain itu, 

siswa yang sedang berada di dalam kelas sulit 

konsentrasi mengikuti proses pembelajaran karena 

terpengaruh oleh suasana di luar kelas yang sedang 

melakukan olahraga. Kemudian, belum tersedia 

pepohonan yang hijau dan rindang yang berfungsi 

menyuplai oksigen dan menimbulkan udara yang sejuk 

di sekitar sekolah. Menurut Euis Karwati ketersediaan 

oksigen merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting bagi pembentukan kecerdasan peserta didik. 

Kurangnya kadar oksigen bagi peserta didik akan 

menyebabkan suplai darah ke otak menjadi lambat.  

Selain itu, kurangnya suplai oksigen akan menyebabkan 

konsentrasi peserta didik dalam belajar menjadi 

tergangu.
59
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Di MI Ma’arif Mayak Tonatan sudah terdapat 6 

toilet namun kondisinya kurang terawat karena baunya 

tidak sedap, bahkan terkadang masih ada kotoran di 

toilet, sehingga mengakibatkan siswa tidak nyaman 

berada di toilet dan menimbulkan rentan terjadinya 

penyebaran penyakit misalnya diare. Hal tersebut karena 

kurangnya perhatian dari pihak sekolah karena tidak 

adanya jadwal piket siswa untuk membersihkan toilet 

tersebut. Fasilitas yang ada di toilet juga kurang 

memadai misalnya, ada pintu toilet yang tidak bisa 

dikunci, bak air yang kotor, tidak ada tempat sampah, 

tidak ada wadah sabun, sudah ada gayung namun 

kondisinya tidak layak pakai karena bekas kerak yang 

tidak dibersihkan, dan air yang digunakan sudah bersih. 

Berdasarkan KEMENBUDPAR tahun 2004 standar 

minimal higienis sanitasi toilet umum adalah ventilasi 

dan sirkulasi, tempat sampah, penyediaan air, 

pencahayaan, pembuangan limbah cair dan tinja, 

pengelolaan toilet.
60

 

Tersedianya sarana ibadah berupa mushola dan 

masjid. Sarana ibadah ini sangat penting untuk 

kebutuhan warga sekolah dalam beribadah. Mushola 

digunakan sholat kelas 6, sedangkan masjid digunakan 

sholat kelas 3,4 dan 5. Jadi bisa dikatakan bahwa sarana 

ibadah yang ada di MI Ma’arif Mayak Tonatan 

Ponorogo sudah memadai sehingga meningkatkan 

perilaku religius siswa, seperti beriman dan bertaqwa 
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kepada Tuhan Yang Mahan Esa dan berakhlak mulia. 

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pasal 3 yang berbunyi 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”.
61

 MI Ma’arif Mayak belum 

memiliki kantin sekolah  sehingga rata-rata siswa 

membeli jajan dan makanan di luar sekolah karena 

banyak pedagang yang berjualan di depan sekolah. 

Makanan yang dijual juga tidak bisa dijamin 

kesehatannya karena banyak jajan atau makanan yang 

tidak tertutup sehingga terkena debu maupun serangga, 

peralatan yang dipakai tidak bisa dijamin kebersihannya, 

sehingga lebih baik jika kantin sekolah dikelola oleh 

koperasi sekolah agar kontrol makanan bisa 

dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan  KEPMENKES 

indikator kantin atau warung sekolah yang baik adalah 

1) makanan jajanan yang dijual harus dalam keadaan 

terbungkus dan atau tertutup (terlindung dari lalat atau 

binatang lain dan debu), 2) makanan jajanan yang 

disajikan dalam kemasan harus dalam keadaan baik dan 
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tidak kadaluarsa, 3) tempat penyimpanan makanan yang 

dijual pada warung sekolah/kantin harus selalu 

terpelihara dan selalu dalam keadaan bersih, terlindung 

dari debu, terhindar dari bahan kimia berbahaya, 

serangga dan hewan lain, 4) tempat pengolahan/dapur 

atau penyimpanan makanan harus bersih dan memenuhi 

persyaratan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku, 5) 

peralatan yang sudah dipakai dicuci dengan air bersih 

yang mengalir atau dalam 2 wadah yang berbeda dan 

dengan menggunakan sabun, 6) peralatan yang sudah 

bersih harus disimpan ditempat yang bebas pencemaran, 

7) peralatan yang digunakan untuk mengolah dan 

menyajikan makanan jajanan harus sesuai dengan 

peruntukannya.
62

 

Kemudian untuk lingkungan sekitar MI Ma’arif 

Mayak Tonatan Ponorogo sudah mendukung karena 

letak MI Ma’arif tidak berada di pinggir jalan raya yang 

padat dan berisik, juga tidak berada di dekat 

pembuangan sampah atau sungai yang tercemar yang 

mengakibatkan bau tidak sedap. Namun di sekolah ini 

belum ada pagar sekolah sehingga masih terdengar suara 

dari luar dan keamanan sekolah juga kurang terjamin. 

Menurut Sofan Amri indikator lingkungan sekolah yang 

nyaman adalah tersedia lapangan bermain, pepohonan 

yang hijau dan rindang, sistem sanitasi dan sumur 

resapan air, tempat pembuangan sampah, lingkungan 

sekolah yang mendukung, bangunan yang kokoh dan 
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sehat, toilet yang bersih, sarana ibadah dan kantin yang 

sehat.
63

 

 

B. Perilaku Belajar di MI Ma’arif Mayak Tonatan 

Ponorogo 

Siswa MI Ma’arif Mayak memiliki perilaku 

belajar yang berbeda-beda. Ada siswa yang memiliki 

perilaku belajar yang baik dan ada juga siswa yang 

memiliki perilaku belajar yang kurang baik. Pada waktu 

kelas 1 sampai kelas 3 rata-rata siswa memiliki perilaku 

belajar baik, namun pada waktu kelas 4 siswa memiliki 

perilaku belajar yang kurang baik. Misalnya dalam 

mengikuti pelajaran, tidak semua siswa mampu 

mengikuti pelajaran sesuai dengan yang diharapkan 

guru. Tidak jarang ditemui ketika proses belajar 

mengajar siswa saling mengganggu temannya, kemudian 

ketika guru menjelaskan pelajaran ada siswa yang tidak 

memperhatikan seperti berbicara dengan teman 

sebangkunya, ada juga yang berjalan-jalan di dalam 

kelas. Kemudian saat guru memberikan suatu 

pertanyaan, siswa tidak langsung merespon, ada yang 

merespon namun hanya beberapa siswa saja. Hal itu 

karena siswa tidak memahami materi pelajaran sehingga 

siswa tidak dapat menjawab pertanyaan guru. Menurut 

Sugiwan salah satu perilaku belajar yang baik adalah 

perilaku belajar dalam mengikuti pelajaran, bukan hanya 
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sekedar mendengar dan mencatat tetapi harus 

memahami materi yang dijelaskan.
64

 

Ketika guru memberikan tugas dan meminta 

untuk mengerjakan di papan tulis antusias siswa untuk 

mengerjakan masih rendah, siswa tidak segera maju 

untuk mengerjakan, bahkan beberapa siswa yang 

dipanggil namanya oleh guru tidak mau mengerjakan di 

papan tulis. Hal ini menunjukkan bahwa daya saing 

siswa masih rendah. Kemudian pada saat guru 

memberikan pekerjaan rumah (PR) masih banyak siswa 

yang tidak mengerjakan dengan berbagai alasan. 

Misalnya tidak bisa mengerjakan karena tidak 

memahami materi, soal yang diberikan sulit, tertidur 

sehingga lupa tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR) 

dan malas mengerjakan pekerjaan rumah (PR). Perilaku 

belajar lain yaitu siswa belum mampu bekerja sama 

dengan semua teman-temannya. Jika guru meminta 

siswa untuk mengerjakan tugas secara kelompok masih 

ada siswa yang tidak suka dengan kelompoknya, 

sehingga dalam mengerjakan tugas masih ada siswa 

yang tidak ingin dibantu oleh temannya dan lebih suka 

mengerjakan sendiri meskipun itu merupakan tugas 

kelompok. Hal itu terjadi karena siswa tersebut merasa 

temannya tidak bisa mengerjakan dan tidak bisa bekerja 

sama dengan baik, sehingga interaksi antara peserta 

didik menjadi tidak baik. Akibatnya, belajarnya akan 
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terganggu dan akan memberikan pengaruh negatif 

terhadap proses pembelajaran peserta didik tersebut. 

Menurut Karwati dan Priansa peserta didik yang 

memiliki sifat atau tingkah laku yang kurang 

menyenangkan teman-temannya, mempunyai rasa 

rendah diri, atau sedang mengalami tekanan batin 

tertentu, akan diasingkan dari kelompok. Akibatnya, 

belajarnya akan terganggu. Dengan demikian minat 

untuk belajar pun berkurang dan malas untuk masuk 

sekolah dengan berbagai alasan. Jika hal ini terjadi, 

maka akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap 

proses pembelajaran peserta didik tersebut.
65

 

Siswa di MI Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo  

dalam berpaikan dan memakai seragam sudah sesuai 

dengan aturan yang ada di sekolah, namun masih ada 

siswa laki-laki yang tidak memasukkan baju, ketika 

ditegur siswa pun tidak mendengarkan. Perilaku siswa 

terhadap guru sudah baik karena ketika bertemu dengan 

guru siswa langsung mencium tangan guru. Namun 

ketika dengan teman-temannya sikap menghargai masih 

kurang karena masih banyak siswa yang memanggil 

nama temannya tidak sesuai dengan nama aslinya, 

kemudian siswa ada yang berbicara kotor pada 

temannya, bahkan ada juga siswa yang sering bertengkar 

dengan temannya. Hal ini terjadi karena kebiasaan siswa 

dengan teman-temannya dirumah, siswa tidak ditegur 

oleh orang tuanya ketika berbicara kotor, lingkungan 
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sekitar siswa yang terbiasa dengan hal tersebut, selain 

itu juga karena kondisi lingkungan sekolah yang kurang 

memadai seperti kondisi ruang kelas. 

Menurut Umar faktor yang mempengaruhi 

perilaku belajar yaitu faktor internal, faktor eksternal 

dan faktor pendekatan belajar. Faktor internal meliputi: 

1. Aspek jasmani, kondisi umum jasmani yang 

menandai tingkat kebugaran yang dapat 

mempengaruhi semangat peserta didik dalam 

mengikuti pelajaran. 

2. Aspek psikologis, misalnya tingkat 

kecerdasan/intelegensi peserta didik, sikap peserta 

didik, bakat peserta didik, minat peserta didik dan 

motvasi peserta didik. 

Faktor eksternal meliputi: 

1. Lingkungan sosial, misalnya lingkungan sosial 

sekolah seperti kepala sekolah, guru, staf dan 

teman-teman sekelas yang dapat mempengaruhi 

semangat belajar seorang peserta didik. Selain itu 

lingkungan masyarakat, tetangga, juga teman-teman 

bermain disekitarnya juga mempengaruhi perilaku 

belajar peserta didik. 

2. Lingkungan nonsosial, yang termasuk lingkungan 

nonsosial adalah gedung sekolah dan letaknya, 

rumah tempat tinggal keluarga dan letaknya, alat-

alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang 

digunakan peserta didik.  

Sedangkan faktor pendekatan belajar yakni jenis 

upaya belajar peserta didik yang meliputi strategi dan 
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metode yang digunakan peserta didik untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran.
66

  

 

C. Peran Lingkungan Sekolah dalam Meningkatkan 

Perilaku Belajar  

Lingkungan sekolah MI Ma’arif Mayak Tonatan 

harus diperhatikan. Karena lingkungan sekolahnya 

masih banyak yang tidak sesuai kriteria sekolah yang 

baik dan nyaman. Misalnya ada ruang kelas 4 yang 

memiliki dinding terbuat dari anyaman bambu (gedek) 

dan triplek, karena dinding terbuat dari anyaman bambu 

dan triplek yang tidak tertutup sampai atas maka 

digunakan ayam dan burung untuk bertengger dan 

kotorannya masuk ke dalam kelas, sehingga siswa 

kurang nyaman mengikuti proses pembelajaran. Kelas 

tersebut juga tidak ada pintu jadi siswa kelas lain bisa 

leluasa keluar masuk dan menggangu temannya yang 

berada di dalam kelas, sehingga siswa tidak fokus 

mengikuti pelajaran dan pembelajaran tidak kondusif.  

Karena dinding terbuat dari anyaman bambu dan triplek, 

juga mengakibatkan suara kelas yang satu dengan yang 

lain terdengar sehingga tidak jarang ketika ada kelas lain 

bernyanyi maka kelas lainnya akan ikut bernyanyi, 

kemudian guru yang mengajar harus menambah volume 

suara agar tidak kalah dengan suara dari kelas lain. Jadi 
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ketika guru yang mengajar suaranya tidak terlalu keras 

maka siswa yang duduk dibelakang tidak terlalu 

mendengar penjelasan guru dan mengakibatkan siswa 

tidak bisa memahami materi yang dijelaskan.  

Selain kondisi kelas yang kurang memadai 

sekolah ini juga belum tersedia ruang perpustakaan 

sendiri karena masih menyatu dengan kelas 3, sehingga 

siswa tidak bisa menggunakan perpustakaan secara 

maksimal. Kemudian, juga belum ada lapangan yang 

dapat digunakan siswa untuk melakukan berbagai 

aktifitas seperti olahraga, bermain, pentas seni dan 

upacara. Jadi kegiatan upacara dan olahraga 

dilaksanakan di halaman sekolah. Karena tidak ada 

lapangan bermain maka siswa bermain di dalam kelas 

seperti menabuh meja, berlari di dalam kelas, ada juga 

yang mencoret meja. Hal ini mengakibatkan siswa lain 

terganggu dan merusak sarana sekolah. Lingkungan MI 

Ma’arif Mayak Tonatan juga belum tersedia pepohonan 

yang hijau dan rindang yang berfungsi menyuplai 

oksigen dan menimbulkan udara yang sejuk di sekitar 

lingkungan sekolah. Menurut Karwati ketersediaan 

oksigen merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting bagi pembentukan kecerdasan peserta didik. 

Kurangnya suplai oksigen akan menyebabkan 

konsentrasi peserta didik dalam belajar menjadi 

tergangu.
67

 Selain itu belum ada pagar sekolah sehingga 

suara dari luar terdengar jelas dan keamanan sekolah 

juga kurang terjamin.  
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Sarana lain yang belum memadai adalah toilet 

karena kondisinya kurang terawat, sehingga 

mengakibatkan siswa tidak nyaman berada di toilet. 

Karena tidak nyaman di toilet tidak jarang siswa 

menahan buang air kecil (BAK) dan buang air besar 

(BAB) sehingga mengakibatkan siswa sulit 

berkonsentrasi mengikuti proses pembelajaran. Fasilitas 

yang ada di toilet juga kurang memadai seperti ada pintu 

toilet yang tidak bisa dikunci, bak air yang kotor, tidak 

ada tempat sampah, tidak ada wadah sabun, sudah ada 

gayung namun kondisinya tidak layak pakai, dan ada 

toilet yang tidak ada ventilasi sehingga mengakibatkan 

sirkulasi udara yang tidak lancar.  

Kondisi lingkungan yang kurang memadai 

tersebut akan mempengaruhi perilaku belajar yang 

kurang baik. Hal ini terlihat dari perubahan perilaku 

belajar yang terjadi pada siswa. Ketika berada di kelas 1 

hingga kelas 3 siswa memiliki perilaku belajar yang baik 

karena memiliki ruang kelas yang memadai dan nyaman, 

bangunan kelasnya kokoh, kondisi ruang kelas yang 

bersih, dan fasilitas yang memadai. Sehingga siswa 

menjadi lebih nyaman dan lebih berkonsentrasi dalam 

belajar, siswa juga sudah tertib dan disiplin, jika ada 

tugas selalu mengerjakan, saat pembelajaran 

berlangsung siswa tidak saling menggangu. Berbeda 

ketika mereka berada di kelas 4, perilaku belajarnya 

menjadi kurang baik. Misal dalam mengikuti pelajaran 

tidak semua siswa mampu mengikuti pelajaran sesuai 

dengan yang diharapkan guru, siswa saling mengganggu 

temannya, ada juga yang berjalan-jalan di dalam kelas, 
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berbicara dengan teman sebangkunya. Kemudian pada 

saat guru memberikan pekerjaan rumah (PR) masih 

banyak siswa yang tidak mengerjakan dengan berbagai 

alasan. Hal tersebut terjadi karena lingkungan sekolah 

yang kurang nyaman dan kurang memadai. Sedangkan 

perilaku belajar yang baik dapat diciptakan melalui 

lingkungan sekolah yang nyaman. Menurut Sofan Amri 

indikator lingkungan sekolah yang nyaman yaitu, 

tersedia lapangan bermain, pepohonan yang hijau dan 

rindang, sIstem sanitasi dan sumur resapan air, tempat 

pembuangan sampah, lingkungan sekolah yang 

mendukung, bangunan yang kokoh dan sehat toilet yang 

bersih, sarana ibadah dan kantin yang sehat.
68

  

Lingkungan sekolah yang nyaman ini akan 

mengakibatkan proses pembelajaran yang efektif dan 

meningkatkan perilaku belajar siswa. Perilaku belajar 

siswa yang baik akan tercipta jika lingkungan sekolah 

juga baik dan mendukung. Berdasarkan hasil penelitian 

Andriana yang berjudul “Pengaruh lingkungan sekolah 

terhadap minat belajar siswa kelas XI wasilatul falah 

rangkasbitung 2017”, menuliskan bahwa sekolah 

berperan untuk mendidik, mengajar, memperbaiki dan 

memperhalus tingkah laku anak didik, serta membentuk 

kecerdasan, sikap, minat sebagai bagian dari 

pembentukan kepribadian.
69

 

                                                           
68

 Sofan Amri, Implementasi Pendidikan Karakter dalam 

Pembelajaran ( Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2011), 107-109. 
69

 Ade Andriana, Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Minat 

Belajar Siswa Kelas XI MA Wasilatul Falah Rangkasbitung, 2017, 14. 



 

79 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. MI Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo belum bisa 

dikatakan memiliki profil lingkungan sekolah yang 

baik karena masih banyak kriteria atau indikator 

yang belum terdapat di MI Ma’arif Mayak Tonatan 

Ponorogo. Seperti belum tersedia lapangan bermain, 

belum terdapat pepohonan yang hijau dan rindang, 

belum ada sistem sanitasi dan sumur resapan, 

bangunan sekolah yang belum kokoh, serta belum 

tersedia perpustakaan, uks dan kantin yang sehat. 

2. Siswa memiliki perilaku belajar yang berbeda-beda. 

Ada siswa yang memiliki perilaku belajar yang baik 

dan ada juga siswa yang memiliki perilaku belajar 

yang kurang baik. Namun masih banyak siswa yang 

memiliki perilaku belajar kurang baik seperti dalam 

mengikuti pelajaran, mengerjakan tugas, 

bekerjasama dengan siswa lain dan dalam berpaikan 

yang belum rapi. 

3. Lingkungan sekolah ini memiliki peran yang sangat 

penting dalam meningkatkan perilaku belajar siswa. 

Perilaku belajar siswa yang baik akan tercipta jika 

lingkungan sekolah juga baik dan mendukung. 

Namun di MI Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo 

banyak sarana prasarana yang belum memadai 

sehingga mengakibatkan proses pembelajaran 

69 



80 

 

kurang maksimal dan mengakibatkan perilaku 

belajar yang kurang baik. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan diantaranya: 

1. Bagi Guru 

Untuk meningkatkan perilaku belajar yang 

baik maka guru hendaknya selalu memberikan 

contoh-contoh perilaku yang baik, dan dalam 

pembelajaran guru harus memperhatikan situasi 

kondisi siswa serta kondisi lingkungan belajar. 

2. Bagi Siswa 

Sebaiknya siswa memiliki perilaku belajar 

yang baik di lingkungan sekolah maupun di 

lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga akan 

tercipta perilaku belajar yang baik pula. 

3. Bagi Lembaga 

Lembaga harus memperhatikan sarana dan 

prasaran yang ada sehingga mutu pendidikan yang 

ada di lembaga akan semakin meningkat dan 

perilaku belajar siswa juga akan meningkat. 
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