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SARI 

Idayanti, 2015." Pengaruh Persepsi Siswa tentang Lingkungan Sekolah terhadap 

Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Kelas VIII SMP Negeri 40 

Semarang". Skripsi. Jurusan Geografi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Drs. Heri Tjahjono, M.Si. 

Kata Kunci: Pengaruh, Persepsi, Lingkungan Sekolah, Motivasi Belajar  

 Lingkungan sekolah sangat penting bagi siswa, terutama dalam kaitannya 

dengan proses belajar. Oleh karena itu, lingkungan sekolah sangat berpengaruh 

terhadap proses belajar siswa. Untuk tercapainya tujuan belajar di Sekolah maka, 

siswa harus memiliki motivasi yang tinggi. Terdapat dua motivasi yaitu intrinsik 

dan ekstrinsik kedua motivasi ini di pengaruhi oleh lingkungan sekolah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Lingkungan Sekolah 

terhadap Motivasi Belajar Siswa IPS Kelas VIII SMP Negeri 40 Semarang".

 Populasi dalam penelitian ini adalah siswa IPS kelas VIII SMP Negeri 40 

Semarang yang jumlahnya 251 siswa. Pengambilan Sampel dilakukan dengan 

cara proposional random sampling yaitu dari 251 siswa di ambil sampel 72 siswa. 

Variabel bebasnya adalah lingkungan sekolah dan variabel terikatnya adalah 

motivasi belajar. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, angket dan 

dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan deskriptif presentase dan 

analisis regresi. 

 Hasil analisis deskriptif data mengenai pengaruh lingkungan sekolah 

dengan 72 siswa diperoleh hasil 14 siswa sangat tinggi (19,44%), 57 siswa tinggi 

(79,17%), dan 1 siswa rendag (1,39%). Kemudian motivasi belajar siswa dari 72 

sampel, 7 siswa menyatakan sangat tinggi (9,72%), 61 siswa tinggi (84,72%), dan 

4 siswa rendah (5,56%). Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa uji 

kebermaknaan regresi pada taraf signifikansi 5% diperoleh Fhitung = 20,86, 

sedangkan Ftabel = 3,978. Karena Fhitung>Ftabel, yang artinya model regresi itu 

signifikan. Hasil uji kelinearan regresi pada taraf siknifikansi 5% dengan dk 

pembilang = 19 dan dk penyebut = 51 diperoleh Fhitung = 0,680, sedangkan 

Ftabel = 1,794. Karena Fhitung<Ftabel, dapat disimpulkan, bahwa hubungan 

antara kedua variabel bersifat linear. 

 Simpulan dari penelitian ini adalah (1) lingkungan sekolah di SMP Negeri 

40 Semarang cukup kondusif dan efektif, dibuktikan dari jawaban angket 

lingkungan sekolah baik lingkungan fisik maupun non fisik, yakni 73,61% DAN 

66,67% (2) Motivasi belajar siswa mendapat kriteria tinggi baik dari motivasi 

intrinsik maupun motivasi ekstrinsik yakni, 63,89% dan 76,39% (3) Terdapat 

pengaruh positif antara lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar siswa IPS 

kelas VIII SMP Negeri 40 Semarang. Dari 72 sampel siswa SMP Negeri 40 

Semarang untuk uji kebermaknaan regresi diperoleh Fhitung = 20,86 sedangkan 

Ftabel = 3,978 karena Fhitung > Ftabel yang berarti adanya pengaruh yang 

signifikan antara lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar. Untuk uji 

kelinearan regresi diperoleh Fhitung = 0,680 sedangkan Ftabel = 1,794.  Karena 

Fhitung < Ftabel yang berarti hubungan antara kedua variabel tersebut linear. 
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ABSTRACT 

 

Idayanti, 2015. "The Effect of Student Perceptions of School Environment for 

Motivation Student In Class VIII Subject IPS SMP Negeri 40 Semarang”. Thesis. 

Department of Geography. Faculty of Social Sciences. Semarang State University. 

Supervisor Drs. Heri Tjahjono, M.Sc. 

 

Keywords: Effect, Perception, School Environment, Motivation 

 The school environment is very important for students, especially in 

relation to the learning process. Therefore, the school environment is very 

influential on students' learning process. To achieve the goal of learning in the 

school, students must have a high motivation. There are two motivations that both 

intrinsic and extrinsic motivation is influenced by the environment of the school. 

Based on the background described above, the writer interested to do research 

with the title "The Effect of School Environment on Student’s Motivation IPS 

Class VIII SMPN 40 Semarang".  

 The population in this study are IPS students of class VIII SMP Negeri 40 

Semarang whose numbers 251 students. Sampling is done by proportional random 

sampling of 251 students in grab samples of 72 students. The independent 

variables are the school environment and the dependent variable is the motivation 

to learn. Methods of data collection using observations, questionnaires and 

documentation. Data analysis techniques using descriptive percentage and 

regression analysis. 

 Descriptive analysis of data on the environmental effects of school with 72 

students obtained the results of 14 students is very high (19.44%), 57 students of 

high (79.17%), and 1 student rendag (1.39%). Then the students' learning 

motivation of the 72 samples, 7 students expressed very high (9.72%), 61 students 

of high (84.72%), and 4 students is low (5.56%). Based on the results of the study 

showed that regression significance test at significance level of 5% was obtained 

Fhitung = 20.86, while Ftabel = 3.978. Because Fhitung> F table, which means 

that a significant regression model. Regression linearity test results at the level of 

5% siknifikansi with numerator df = 19 and denominator df = 51 obtained Fhitung 

= 0.680, while Ftabel = 1.794. Because Fhitung <F table, it can be concluded, that 

the relationship between the two variables is linear. 

 Conclusions of this study were (1) School environment in SMP Negeri 40 

Semarang is quite conducive and effective, proven answers to the questionnaire 

from the school environment both physical and non-physical environment, which 

is 73.61% and 66.67% (2) Students' motivation gets good high criteria of intrinsic 

motivation and extrinsic motivation ie, 63.89% and 76.39% (3) There is a positive 

influence between the school environment to the students' motivation IPS class 

VIII SMP Negeri 40 Semarang. Of the 72 samples of students of SMP Negeri 40 

Semarang to test the significance of the regression obtained F count = 20.86 while 

Ftabel = 3.978 for Fhitung> Ftabel which means there is significant between the 

school environment on motivation to learn. To test the linearity of regression 

obtained F count = 0.680 while Ftabel = 1.794. Because Fhitung <Ftabel which 

means the relationship between two variables is linear. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Masyarakat mulai ramai memperdebatkan fungsi dan tujuan pendidikan. 

Orang-orang yang paling sering memperdebatkan pendidikan cenderung 

berpendirian, bahwa tujuan pendidikan dasar adalah mempersiapkan generasi 

muda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak pihak, 

baik itu masyarakat ataupun pada generasi pelajar akhirnya menjadi bingung atau 

kecewa setelah mereka mengamati atau mengecap dunia pendidikan kita. Terlepas 

dari permasalahan pihak mana yang paling bersalah dalam hubungannya dengan 

kondisi dan hasil pendidikan kita yang penting yaitu bagaimana kita megusahakan 

agar pendidikan berguna bagi kebahagiaan manusia, sehingga murid-murid di 

sekolah merasa sesuai dan tidak merasa terpisah dari masyarakat dan 

lingkungannya (Soemanto, 2006:1-3). 

Menurut Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional BAB I Pasal I Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dewasa ini 

pendidikan di sekolah menjadi semakin penting dan mencakup ruang lingkup 
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yang lebih luas. Masyarakat modern menuntut adanya pendidikan yang bersifat 

masal. Sebagaimana halnya dengan proses sosialisasi pada umumnya, pendidikan 

sekolah mempunyai dua aspek penting, yaitu aspek individual dan aspek sosial. 

Disatu pihak pendidikan sekolah bertugas mempengaruhi dan menciptakan 

kondisi yang memungkinkan perkembangan pribadi anak secara optimal. Di pihak 

lain pendidikan sekolah bertugas mendidik anak mengabdikan dirinya kepada 

masyarakat. 

Pengaruh sekolah terhadap masyarakat pada dasarnya tergantung kepada 

luas tidaknya kualitas output (lulusan) pendidikan sekolah ini sendiri. Semakin 

besarnya output tersebut disertai kualitas yang bagus dalam artian mampu 

mencetak sumber daya manusia yang berkualitas maka, tentu saja pengaruhnya 

sangat positif bagi masyarskat. Sebaliknya apa bila output yang dikeluarkan 

dengan SDM yang rendah secara kualitas itu juga akan menjadi masalah, tidak 

saja bagi output yang bersangkutan tetapi berpengaruh juga bagi masyarakat. 

Dalam hal ini sekolah lah yang mempunyai peran penting untuk dapat memenuhi 

kebutuhan - kebutuhan itu. Tugas guru dan pemimpin - pemimpin sekolah di 

samping memberikan pendidikan budi pekerti, memberikan pula dasar-dasar 

pengetahuan. Ketika sekolah membuka tawaran dan mampu menggaransi mutu, 

baik sekolah pemerintah ataupun swasta, pilihan-pilihan masyarakat akan semakin 

banyak. Kesadaran mereka membayar tidak lagi ditentukan oleh berapa besar 

uang yang harus disetor, melainkan berapa baik mutu sekolahan tersebut. Untuk 

merespon makin bervariasinya kebutuhan dan tuntutan masyarakat, sekolah harus 

mampu berbeda dengan sekolah lain (Sudarwan, 2003:48). 
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Motivasi belajar siswa di sekolah SMP Negeri 40 Semarang berdasarkan 

hasil observasi tidak hanya dipengaruhi oleh bagaimana anak-anak giat belajar 

dan dapat memahami pelajaran di sekolah, tapi juga kondisi lingkungan 

sekolahnya yang mendukung. Lingkungan sekolah yang nyaman dan bersih dapat 

mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, anak-anak menjadi lebih sehat 

dan dapat berpikir secara jernih, sehingga dapat menjadi anak-anak yang cerdas 

dan kelak menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Lingkungan sekolah 

merupakan salah satu tempat atau wahana yang paling umum digunakan sebagai 

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Lingkungan sekolah yang 

paling dianggap dapat menumbuhkan minat dan merangsang para pelajar untuk 

berbuat dan membuktikan hasil pembelajaraan yang diterima, khususnya pada 

bidang ilmu pengetahuan alam. Dalam setiap aspek dan perilaku siswa tentunya 

tampak dari kebiasaannya setiap hari. Demikian juga dengan lingkungan kelas 

bahkan lingkungan sekolah sekalipun. Bila lingkungan sekolah maupun 

lingkungan kelas termasuk ruangan kelas bersih dan ditata sebaik-baiknya maka, 

motivasi belajar yang timbul pun akan mengajak sahabat-sahabat untuk semangat 

dalam mengikuti pembelajaran. 

Apabila lingkungan dapat kita atur, kita pengaruhi sedemikian rupa maka, 

lingkungan akan dapat menjadi kawan pendidik dan yang secara diam-diam 

membantu pendidik dalam melaksanakan pendidikan dengan hasil seperti yang 

diinginkan. Sebaliknya, jika lingkungan kita abaikan, sehingga keadaanya 

demikian tidak terawat maka, akan memberikan pengaruh jelek pula terhadap 

perkembangan anak didik. Lingkungan dapat kita jadikan sumber dari pada alat-
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alat pendidikan dan faktor pendidikan, yang sangat dibutuhkan oleh pendidik 

demi terlaksananya pendidikan (Ahmadi dan Uhbiyati, 2001:67). 

Lingkungan yang sehat maka semua mahkluk hidup yang ada di sekeliling 

kita akan dapat bernafas dengan baik. Terutama kita sebagai siswa dapat 

menerima materi pembelajaran dengan baik, apa bila ruangan kelas bersih, 

pastilah udara akan sejuk, sehingga otak dapat menjalankan fungsi dan 

kegunaannya dengan sempurna. Sekolah tak lepas dari masyarakat, sekolah 

didirikan oleh masyarakat untuk mendidik anak menjadi warga negara yang 

berguna dalam masyarakat. Namun disamping itu masyarakat atau lingkungan 

laboratorium dan sumber yang penuh dengan kemungkinan untuk memperkaya 

pengajaran. Oleh karena itu, setiap guru harus mengenal masyarakat dan 

lingkungannya dan menggunakannya secara fungsional dalam pengajarannya. 

Selain itu, sekolah dapat menjadi faktor penghambat proses belajar, jika ia tampil 

sebagai lingkungan yang tidak menyediakan tempat bagi spontanitas anak-anak.  

Hambatan lain yang ditimbulkan sekolah dapat dilihat melalui pembatasan 

terhadap keinginan atau dorongan melakukan gerakan. Iklim sekolah yang tidak 

menguntungkan bagi pergerakan itu mengakibatkan menurunnya prestasi belajar. 

Duduk berjam-jam, kegiatan senam dan olahraga yang tidak cukup, kesempatan - 

kesempatan yang sangat sedikit untuk turut aktif dalam proses belajar, serta 

program-program kegiatan perjalanan yang hampir tidak ada (Singer, 1987:11). 

Sekolah yang sehat dan kondusif akan sangat memungkinkan para siswa mampu 

mengembangkan rasa harga dirinya, serta dapat bersikap yang bebas dari 

melakukan kesalahan. Sekolah itu akan memberikan kesempatan baginya untuk 
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mengumpulkan pengalaman-pengalaman yang positif dalam pergaulannya dengan 

manusia-manusia yang lainnya. Dalam hal anak mengalami kesulitan belajar atau 

tidak dapat mengintegrasikan dirinya dalam kelompok belajar sering dianggap 

sebagai masalah pribadi murid yang bersangkutan. Akan tetapi, bukankah banyak 

kesulitan yang timbulnya justru sebagai akibat struktur dan program kerja sekolah 

tersebut. 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat, bahwa sekolah tersebut 

ternyata berusaha memerangi apa yang diakibatkan sendiri, misalnya kemalasan, 

kurangnya perhatian, dan kepasifan. Berdasarkan pemikiran diatas maka penulis 

mengambil judul “Pengaruh persepsi siswa tentang Lingkungan Sekolah 

terhadap Motivasi Belajar Siswa kelas VIII pada Mata Pelajaran IPS SMP 

Negeri 40 Semarang”. 

1.2.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana persepsi siswa tentang lingkungan sekolah di SMP Negeri 40 

Semarang ? 

2. Bagaimana motivasi belajar siswa di SMP Negeri 40 Semarang ? 

3. Adakah pengaruh persepsi siswa tentang lingkungan sekolah terhadap 

motivasi belajar siswa SMP Negeri 40 Semarang  ? 

1.3. Tujuan  

Tujuan penelitian yang dilakukan disekolah ini adalah: 

1. Mengetahui perepsi siswa tentang lingkungan sekolah di SMP Negeri 40 

Semarang. 

2. Mengetahui tingkat motivasi belajar siswa IPS di SMP Negeri 40 
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Semarang 

3. Mengetahui besarnya pengaruh persepsi siswa tentang lingkungan sekolah 

terhadap motivasi belajar siswa IPS  di SMP Negeri 40 Semarang  

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:  

1. Bagi Penulis 

Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan dan kajian keilmuan tentang 

lingkungan sekolah dan motivasi belajar. 

2. Bagi Sekolah atau Pelaksana 

Sebagai tambahan informasi dan dapat pula dijadikan bahan masukan dan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

3. Bagi Masyarakat 

Sebagai tambahan pengetahuan dan informasi mengenai pengaruh 

lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar siswa.  

1.5. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari agar tidak terjadi salah pengertian dalam penafsiran judul 

skripsi ini, penulis merasa perlu untuk membuat batasan yang memperjelas dan 

mempertegas istilah yang dimaksud dalam penelitian ini: 

1. Pengaruh  

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dai sesuatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. 

2. Persepsi  
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Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses pengindraan, 

yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat 

indra atau juga disebut proses sensoris. Namun, proses itu tidak berhenti 

begitu saja, melainkan stimulus tersebut dan proses selanjutnya merupakan 

proses persepsi. 

3. Lingkungan  

Lingkungan berarti situasi di sekitar kita. Dalam lapangan pendidikan, 

artinya lingkungan itu luas sekali, yaitu segala sesuatu yang berada di luar 

diri anak dalam alam semesta ini. Lingkungan ini mengitari manusia sejak 

manusia dilahirkan sampai dengan meninggalnya. Antara lingkungan dan 

manusia ada pengaruh timbal balik, artinya lingkungan mempengaruhi 

manusia, dan sebaliknya. Manusia juga mempengaruhi lingkungan di 

sekitarnya (Ahmadi dan Uhbiyati, 2001:64). Lingkungan sekolah yang 

dimaksud dalam skripsi ini adalah lingkungan di dalam area sekolah baik 

fisik maupun non fisik. Lingkungan fisik seperti masjid, perpustakaan, 

laboratorium, lapangan, ruang muldimedia, ruang bimbingan konseling, 

poliklinik, dan lain-lain yang sifatnya berpengaruh terhadap kelangsungan 

proses belajar mengajar disekolah. Sedangkan lingkungan non fisik adalah 

semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan antara murid 

dengan guru, dan antara guru dengan sesama guru, antara murid dengan 

sesama murid. 

4. Sekolah  
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Sekolah merupakan sarana yang sengaja dirancang untuk melaksanakan 

pendidikan, seperti yang dikemukakan bahwa karena kemajuan zaman 

keluarga tidak mungkin lagi memenuhi seluruh kebutuhan dan aspirasi 

generasi muda terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin maju 

masyarakat, semakin penting peranan sekolah dalam mempersiapkan 

generasi muda sebelum masuk kedalam proses pembangunan masyarakat 

itu. Oleh karena itu sekolah sebagai pusat pendidikan mampu 

melaksanakan fungsi pendidikan secara optimal yaitu mengembangkan 

kemampuan meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa 

Indonesia ( Ericson Damanik, 2013). Sekolah yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah SMP Negeri 40 Semarang. 

5. Motivasi  

Menurut Mc Donald dalam Soemanto (2006:203) memberikan definisi 

tentang motivasi sebagai suatu perubahan tenaga di dalam diri/pribadi 

seseorang yang ditandai oleh dorongan efektif dan reaksi-reaksi dalam 

usaha mencapai tujuan. Motivasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah 

motivasi instrinsik dan ekstrinsik. Motivasi instrinsik adalah motivasi yang 

bersumber dari dalam individu itu sendiri, tersirat baik dari dalam tugas itu 

sendiri maupun pada diri siswa yang didorong oleh keinginan untuk 

mengetahui, tanpa ada paksaan dan dorongan dari orang lain. Sedangkan 

motivasi ekstrinsik adalah sebuah motivasi yang bersumber akibat 

pengaruh dari luar individu. Dengan adanya sebuah ajakan, suruhan, dan 

paksaan dari orang lain sehingga dengan keadaan demikian siswa mau 
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melakukan sesuatu atau belajar. Pelajar di motivasi dengan adanya angka, 

ijazah, hadiah, persaingan, dan pertentangan. 

 

6. Belajar Siswa 

Belajar merupakan proses dasar dari perkembangan hidup manusia. 

Dengan belajar, manusia melakukan perubahan-perubahan kualitatif 

individu sehingga tingkah lakunya berkembang. Semua aktivitas dan 

prestasi hidup manusia tidak lain adalah hasil dari belajar. Kita pun hidup 

menurut hidup dan bekerja menurut apa yang kita pelajari. Belajar itu 

bukan sekedar pengalaman. Belajar adalah suatu proses, dan bukan suatu 

hasil. Karena itu belajar berlangsug secara aktif dan integratif dengan 

menggunakan berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai suatu tujuan 

(Soemanto, 2006:104-105). Siswa yang diteliti pada penelitian ini ialah 

siswa kelas VIII SMP Negeri 40 Semarang. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Persepsi  

persepsi adalah proses di mana individu mengorganisasi dan menafsirkan 

pola stimulus ke dalam lingkungannya. Definisi ini mengungkapkan bahwa 

persepsi dapat dilakukan dengan cara menggabungkan data-data indera yang 

diperoleh selama melakukan pengamatan sehingga individu menjadi mengetahui, 

mengerti dan memiliki kesadaran terhadap segala sesuatu isi lingkungannya yang 

menjadi obyek pengamatan tersebut (Desmita, 2005). Persepsi tidak hanya 

sekedar proses penginderaan tetapi didalamnya terdapat pengorganisasian dan 

pengamatan yang bersifat psikologis, Irwanto menjabarkan beberapa faktor yang 

mempengaruhi persepsi, yaitu :  

1. Perhatian yang selektif, artinya tidak semua rangsangan atau stimulus 

harus ditanggapi tetapi individu cukup memusatkan perhatian pada 

rangsangan tertentu saja. 

2. Ciri-ciri rangsang, artinya intensitas rangsang yang paling kuat dan 

rangsang yang bergerak/dinamis lebih menarik perhatian untuk diamati. 
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3. Nilai-nilai dan kebutuhan individu, artinya antara individu yang satu 

dengan yang lain tidak sama karena tergantung pada nilai hidup yang 

dianut dan kebutuhannya. 

4. Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang 

mempersepsi dunia sekitarnya.  

Berdasarkan definisi di atas, secara umum persepsi merupakan 

suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses 

diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya. Proses itu 

tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan stimulus diteruskan ke pusat 

susunan syaraf yaitu otak dan terjadilah proses psikologis sehingga 

individu dapat menyadari apa yang ia lihat, apa yang ia dengar dan 

sebagainya. Dari proses itulah kemudian individu mengalami proses 

persepsi.  

2.2 Lingkungan Sekolah 

2.2.1. Pengertian Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah terdiri dari dua kata yaitu, lingkungan dan sekolah. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lingkungan adalah “daerah (kawasan dan 

sebagainya) yang termasuk di dalamnya”. Lingkungan adalah segala sesuatu yang 

tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang. Ia 

adalah seluruh yang ada, baik manusia maupun benda buatan manusia, atau alam 

yang bergerak atau tidak bergerak. Kejadian-kejadian atau hal-hal yang 

mempunyai hubungan dengan seseorang (Darajat, 2008:63) 
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Orang sering mengartikan lingkungan secara sempit, seolah-olah 

lingkungan hanyalah alam sekitar di luar diri manusia/individu. Lingkungan itu 

sebenarnya mencakup segala materiIl dan stimuli di dalam dan di luar diri 

individu, baik yang bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosial-kultural. Dengan 

demikian, lingkungan dapat diartikan secara fisiologis, secara psikologis, dan 

secara sosio-kultural ( Soemanto, 2006:84). 

Berdasarkan pengertian di atas, disimpulkan lingkungan adalah segala 

sesuatu yang ada disekitar kita yang berupa fisik maupun non fisik. Yang mana 

keduanya sangat berpengaruh terhadap perkembangan pola tingkah laku dan 

berfikir seseorang.  

Sedangkan sekolah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan 

bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan 

memberi pelajaran. Sekolah merupakan sarana yang sengaja dirancang untuk 

melaksanakan pendidikan, seperti yang dikemukakan bahwa karena kemajuan 

zaman keluarga tidak mungkin lagi memenuhi seluruh kebutuhan dan aspirasi 

generasi muda terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin maju 

masyarakat, semakin penting peranan sekolah dalam mempersiapkan generasi 

muda sebelum masuk kedalam proses pembangunan masyarakat itu. Oleh karena 

itu, sekolah sebagai pusat pendidikan mampu melaksanakan fungsi pendidikan 

secara optimal yaitu mengembangkan kemampuan meningkatkan mutu kehidupan 

dan martabat bangsa Indonesia. 
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Dapat di tegaskan bahwa lingkungan sekolah adalah seluruh komponen 

atau bagian yang terdapat di dalam sekolah, yang mana seluruh komponen dan 

bagian tersebut ikut berpengaruh dan menunjang dalam proses pencapaian tujuan 

pendidikan yang ada di sekolah.  

 Secara garis besar lingkungan sekolah sangatlah berpengaruh terhadap 

sebuah proses pembelajaran bagi anak didik, karena bagaimanapun lingkungan 

sekitar yang dengan sengaja digunakan sebagai alat dalam proses pendidikan 

(Hasbullah, 2006:33).  

2.2.2  Ruang Lingkup Lingkungan Sekolah  

Menurut Hasbullah, ( 2006:33) dari penjelasan ruang lingkup di atas maka, 

dapat dijelaskan, bahwa ruang lingkup sekolah adalah:  

1. Lingkungan fisik sekolah: bangunan sekolah, sarana dan prasarana sekolah, 

keadaan geografis di sekitar sekolah. 

2. Lingkungan budaya sekolah: intrakurikuler dan ekstrakurikuler. 

3. Lingkungan sosial sekolah: kelompok belajar siswa, ekstrakurikuler dan 

intrakurikuler, proses belajar mengajar di dalam kelas.  

“Lingkungan sekitar yang dengan sengaja digunakan sebagai alat dalam 

proses pendidikan (pakaian, kedaan rumah, alat permainan, buku-buku, alat 

peraga, dan lain-lain) dinamakan lingkungan pendidikan”. Lingkungan 

pendidikan adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi di sekeliling proses 

pendidikan. (Manusia dan lingkungan fisik). Jadi lingkungan sekolah merupakan 

lingkungan yang berpengaruh kedua setelah lingkungan keluarga, dan adapun 
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keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh sebuah proses atau 

lingkungan sekolah saja melainkan lingkungan keluarga dan lingkungan 

masyarakat juga menjadi faktor penunjang keberhasilan tersebut. 

 

2.2.3 Sifat dan Ciri-ciri Sekolah 

Menurut Hasbullah, ( 2006:35) pada dasarnya pendidikan di sekolah 

merupakan bagian dari pendidikan keluarga, yang sekaligus merupakan lanjutan 

dalam keluarga. Disamping itu, pendidikan sekolah juga mempunyai ciri-ciri 

khusus sebagai berikut:  

1. Diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenjang pendidikan. 

2. Usia siswa (anak didik) disuatu jenjang yang relatif homogen. 

3. Waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan yang harus 

diselesaikan. 

4. Isi pendidikan (materi) lebih banyak yang bersifat akademis dan umum. 

5. Mutu pendidikan sangat ditekankan sebagai jawaban terhadap kebutuhan 

dimasa yang akan datang.  

Berkenaan dengan sumbangan sekolah terhadap pendidikan itulah, maka sekolah 

sebagai lembaga pendidikan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:  

a) Tumbuh sesudah keluarga 

b) Lembaga pendidikan formal 

c) Lembaga pendidikan yang tidak bersifat kodrati 

2.2.4 Syarat-syarat Lingkungan Sekolah yang Sehat 
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Syarat- syarat lingkungan sekolah yang sehat menurut (Azizah, 2013). 

(http://lingkungansehat-mts3mojoroto.blogspot.com/) yaitu: 

1. Lapangan bermain  

Fasilitas lapangan bermain adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi 

kegiatan belajar mengajar di sekolah, khususnya yang berhubungan dengan 

ketangkasan dan pendidikan jasmani. Selain itu, lapangan bermain juga dapat 

digunakan untuk kegiatan bermain siswa, kegiatan upacara/apel pagi, dan kegiatan 

perayaan/pentas seni yang memerlukan tempat yang luas. 

2. Pepohonan rindang  

Semakin pesatnya pertumbuhan sebuah daerah menyebabkan pepohonan 

rindang habis ditebangi untuk dijadikan bangunan, terlebih jika harga tanah ikut 

melonjak naik. Inilah yang menjadikan jumlah oksigen berkurang. Oksigen adalah 

salah satu pendukung kecerdasan anak. Kadar oksigen yang sedikit pada manusia 

akan menyebabkan suplai darah ke otak menjadi lambat, padahal nutrisi yang kita 

makan sehari-hari disampaikan oleh darah ke seluruh tubuh kita. Karena itulah 

dibutuhkan banyaknya pohon rindang di lingkungan pekarangan sekolah dan 

lingkungan sekitar sekolah. 

3. Sistem sanitasi dan sumur resapan air 

Sistem sanitasi yang baik adalah syarat terpenting sebuah lingkungan 

layak untuk ditinggali. Dengan sistem sanitasi yang bersih maka, seluruh warga 

sekolah akan dapat lebih tenang dalam mengadakan proses belajar mengajar. 

Selain itu diperlukan juga sistem sumur resapan air untuk mengaliri air hujan agar 
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tidak menjadi genangan air yang dapat menjadikan kotor lingkungan sekolah, atau 

bahkan membahayakan apabila didiami oleh jentik-jentik nyamuk. 

4. Tempat pembuangan sampah  

Sampah adalah salah satu musuh utama yang mempengaruhi kemajuan 

suatu peradaban. Semakin bersih suatu tempat, maka semakin beradab pula orang-

orang di tempat itu. Terbukti dari kesadaran penduduk-penduduk di negara maju 

yang sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dalam masalah sampah 

di sekolah, perlunya ditumbuhkan kesadaran bagi seluruh warga sekolah untuk 

turut menjaga lingkungan. Caranya adalah dengan menyediakan tempat 

pembuangan sampah berupa tong-tong sampah dan tempat pengumpulan sampah 

akhir di sekolah, dan memberikan contoh kepada siswa untuk selalu membuang 

sampah pada tempatnya. 

5. Lingkungan sekitar sekolah yang mendukung  

Adanya kasus dibeberapa daerah, misalnya lingkungan sekolah yang dekat 

dengan pabrik yang bising dan berpolusi udara, atau lingkungan sekolah yang 

berada di pinggir jalan raya yang selalu padat, atau bahkan lingkungan sekolah 

yang letaknya berdekatan dengan tempat pembuangan sampah atau sungai yang 

tercemar sampah sehingga menimbulkan ketidaknyamanan akibat bau-bau tak 

sedap. Kasus-kasus tersebut adalah kasus yang perlu penanganan langsung dan 

serius dari pemerintah. Lingkungan sekitar sekolah yang seperti itu akan dapat 

menyebabkan siswa cenderung tidak nyaman belajar, atau bahkan penurunan 

kualitas kecerdasan akibat polusi tersebut. Karena itulah sudah saatnya 

pemerintah memperhatikan generasi penerusnya ini, karena beberapa kasus terjadi 
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malah diakibatkan pemerintah itu sendiri. Contohnya, sebuah sekolah yang sudah 

berada di lingkungan yang mendukung, tapi tiba-tiba harus merasakan imbas dari 

pembangunan proyek di sekitar sekolah itu akibat pemerintah yang tidak 

mengindahkan sistem tata kota yang sudah ada. 

6. Bangunan sekolah yang kokoh dan sehat  

Banyak sekali adanya kasus tentang bangunan sekolah yang roboh di 

Indonesia. 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 dibangun dengan 

kokoh dan memiliki syarat-syarat bangunan yang sehat, seperti ventilasi yang 

cukup dan luas masing-masing ruang kelas yang ideal. 

Jadi lingkungan sekolah dapat dikatakan sehat apabila segala sesuatu yang 

ada disekitarnya baik didalam maupun diluar sekolah dapat menunjang proses 

pencapaian tujuan pendidikan yang mana didukung dari faktor kelengkapan 

fasilitas sekolah, kebersihan, serta kenyamanan lingkungan. 

2.2.5 Tanggung Jawab Sekolah  

Menurut Hasbullah, (2006:47) sebagai pendidikan yang bersifat formal, 

sekolah menerima fungsi pendidikan berdasarkan asas-asas sebagai berikut: 

1. Tanggung jawab formal kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan tujuan yang 

ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku, Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. 

2. Tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan, dan tingkat 

pendidikan yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat dan bangsa. 
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3. Tanggung jawab fungsional, ialah tanggung jawab profesional, pengelola, 

dan pelaksana pendidikan yang menerima ketetapan ini berdasarkan 

ketentuan-ketentuan jabatannya. 

Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka 

diserahkan kepadanya. Karena itu sumbangan sekolah sebagai lembaga 

pendidikan, diantaranya adalah:  

1. Sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik 

serta menanamkan budi pekerti yang baik. 

2. Sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang 

sukar, atau tidak dapat diberikan di rumah. 

3. Sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan-kecakapan, seperti 

membaca, menulis, berhitung, serta ilmu-ilmu lain yang sifatnya 

mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. 

4. Disekolah diberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, dan membedakan 

benar salah. 

2.2.6 Fungsi Dan Peranan Sekolah  

Menurut Yunus (2006:29) berbicara mengenai fungsi dan peranan sekolah 

sebagai lembaga yang membantu lingkungan keluarga maka, sekolah bertugas 

mendidik dan mengajar serta memperbaiki tingkah laku anak didik yang dibawa 

dari keluarganya, dilain sisi juga mempunyai fungsi dalam pengembangan 

kecerdasan, pikiran, dan ilmu pengetahuan. Sekolah adalah tempat mendidik dan 

mengajar anak-anak. Sekolah mempunyai tata tertib dan peraturan-peraturan yang 

harus ditaati oleh murid-murid. Sekolah didirikan dengan tujuan menarik 
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masyarakat ketingkatan yang lebih tinggi. Tujuan sekolah melaksanakan dasar 

yang pokok yaitu, mendidik semua anak-anak dengan pendidikan yang 

sebenarnya, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat 

dikemudian hari. Apabila anggota itu buruk dan lemah, niscaya masyarakat akan 

buruk dan lemah pula. Apabila tiap-tiap anggota masyarakat itu sempurna, 

niscaya masyarakat akan sempurna pula. Maka kemajuan masyarakat tidak akan 

tercapai, kecuali dengan baiknya sekolah-sekolah rakyat. 

Sekolah merupakan waktu luang atau waktu senggang, di mana ketika itu 

sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah-tengah kegiatan 

utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan waktu untuk menikmati masa 

anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang itu adalah mempelajari cara 

berhitung, cara membaca huruf dan mengenal tentang moral (budi pekerti) dan 

estetika (seni). Untuk mendampingi dalam kegiatan sekolah anak-anak 

didampingi oleh orang ahli dan mengerti tentang psikologi anak, sehingga 

memberikan kesempatan yang sebesar- besarnya kepada anak untuk menciptakan 

sendiri dunianya melalui  berbagai pelajaran di atas. “Sedangkan tugas sekolah 

ialah mempersiapkan anak-anak untuk mengisi kebutuhan masyarakat tempat 

tinggalnya dan untuk menempuh kehidupan yang sempurna, sehingga mereka 

mendapat kebahagiaan bersama masyarakatnya.  

Menurut Hasbullah (2006:50), peranan sekolah sebagai lembaga yang 

membantu lingkungan keluarga maka, sekolah bertugas mendidik, mengajar, serta 

memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak didik yang dibawa dari 
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keluarganya. Sementara itu, dalam perkembangan kepribadian anak didik, peranan 

sekolah melalui kurikulum, antara lain sebagai berikut:  

1. Anak didik belajar bergaul sesama anak didik, antara guru dengan anak 

didik, dan antara anak didik dengan orang yang bukan guru (karyawan). 

2. Anak didik belajar mentaati peraturan-peraturan sekolah. 

3. Mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang 

berguna bagi nusa dan bangsa, serta bagi agama dan negara. 

Jadi secara garis besar pembentukan pola pikir, kecerdasan serta sebuah 

karakter pribadi anak yang baik itu semua tidak lepas dari peran sekolah.Menurut 

Suwarno dalam bukunya “Pengantar Umum Pendidikan” sebagaimana dikutip 

oleh Hasbullah, fungsi sekolah sebagai berikut:  

1. Mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan 

Disamping mengembangkan pribadi anak didik, fungsi sekolah yang lebih 

penting adalah menyampaikan pengetahuan. 

2. Spesialisasi 

Sekolah mempunyai fungsi sebagai lembaga sosial yang khusus mendidik 

dan mengajar. 

3. Efisiensi 

Pendidikan disekolah dilaksanakan secara terprogram dan sistematis, 

didalam sekolah dapat dididik sejumlah besar anak secara sekaligus. 

4. Sosialisasi 
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Sekolah mempunyai peranan penting dalam proses membantu 

perkembangan individu menjadi makhluk sosial, yang dapat beradaptasi 

dengan baik dimasyarakat. 

5. Konservasi dan Transmisi cultural 

Memelihara warisan budaya yang hidup dalam masyarakat, dengan jalan 

menyampaikan warisan kebudayaan. 

6. Transisi dari rumah ke masyarakat 

Apabila di sekolah seorang anak mendapat kesempatan untuk melatih 

berdiri sendiri dan tanggung jawab sebagai persiapan untuk hidup 

dimasyarakat. 

Selain itu fungsi sekolah adalah mewariskan nilai-nilai kebudayaan masa 

lalu kepada generasi muda, membahas, menilai secara kritis, dan menyeleksi nilai 

kebudayaan masa kini untuk memberikan kecakapan, keterampilan kepada 

generasi muda agar dapat hidup dan produktif, serta mengembangkan daya cipta 

untuk memperbaiki keadaan masa kini dan menciptakan keadaan yang lebih baik 

untuk masa datang. Peran sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah 

mengembangkan potensi manusiawi yang dimiliki oleh anak - anak agar mampu 

menjalankan tugas - tugas kehidupan sebagai manusia, baik secara individu 

maupun sebagai nggota masyarakat. Kegiatan untuk mengembangkan potensi itu 

harus dilakukan secara berencana, terarah dan sistematik guna mencapai tujuan 

tertentu. Tujuan itu harus mengandung nilai - nilai yang serasi dengan kebudayaan 

dilingkungan masyarakat yang menyelenggarakan lingkungan sekolah sebagai 

lembaga pendidikan. Oleh karena itulah maka, dapat dikatakan bahwa fungsi 



22 
 

sekolah adalah meneruskan, mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan 

suatu masyarakat, melalui kegiatan ikut membentuk kepribadian anak - anak agar 

menjadi manusia dewasa yang mampu berdiri sendiri di dalam kebudayaan dan 

masyarakat sekitar. 

2.2.7 Memanfaatkan Lingkungan 

Sebagaimana dikemukakan di atas, manusia terhadap lingkungannya 

sangatlah dominan selaku subyek tertentu; yang dapat menentukan lingkungannya 

akan tetap lestari sehingga akan tercipta ekosistem yang stabil dan seimbang 

ataukah lingkungan akan tercemar dan rusak sehingga akan mengancam 

kehidupan manusia Kaelany (1996:88).  

Akal manusia terus berkembang, dan manusia terus berusaha memahami 

alam, menentukan keteraturan kejadian dan gejala - gejala yang tertera dalam 

alam, mencari hubungan kait mengait sebab akibat dengan gejala yag satu dengan 

gejala yag lain. 

2.2.8 Sekolah sebagai lembaga pendidikan kedua  

Sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan karena 

pengaruhnya besar sekali pada jiwa anak. Maka disamping keluarga sebagai pusat 

pendidikan, sekolah pun mempunyai fungsi pendidikan untuk pembentukan 

pribadi anak. Dan sekolah, pemerintah mendidik bangsanya untuk menjadi 

seorang ahli yang sesuai dengan bidang dan bakatnya si anak didik, yang berguna 

bagi dirinya, dan berguna bagi nusa dan bangsanya. Dengan sekolah, golongan 

atau partai mendidik kader-kadernya untuk meneruskan dan memperjuangkan 
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cita-cita dari golongan atau partainya. Dengan sekolah, kaum beragama mendidik 

putra-putranya untuk menjadi orang yang melanjutkan dan memperjuangkan 

agama. Karena sekolah itu sengaja disediakan atau dibangun khusus untuk tempat 

pendidikan, maka dapatlah ia kita golongkan sebagai tempat atau lembaga 

pendidikan kedua sesudah keluarga, lebih-lebih mempunyai fungsi melanjutkan 

pendidikan keluarga dengan guru sebagai ganti orang yang harus ditaati (Ahmadi 

dan Uhbiyati, 2001:180-181).  

2.2.9 Pengaruh Masyarakat Terhadap Sekolah  

Selain masyarakat selalu tumbuh dan berkembang, ia memiliki identitas 

atau karakteristik tersendiri sesuai denan sosial budaya dan latar belakang sosial 

ekonominya. Identitas dan perkembangan masyarakat tersebut sedikit banyak 

akan berpengaruh terhadap sekolah. Pengaruh tersebut baik dalam orientasi dan 

tujuan pendidikan maupun proses pendidikan itu sendiri (Ihsan, 2011:101).  

Dalam orientasi dan tujuan pendidikan jelas sedikit banyak akan diwarnai 

oleh masyarakatnya mengingat sekolah merupakan lembaga masyarakat, sekolah 

berada ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, wajar bila kurikulum sering 

diadakan perubahan dan tujuan pendidikan rumusannya mengalami perubahan 

mengingat keadaan masyarakat memang berkembang dan berubah pula.  

Menurut (Ihsan, 2011:101-102) dengan demikian, dapat disimpulkan 

pengaruh dan peranan masyarakat terhadap sekolah adalah: 

1. Sebagai arahan dalam menentukan tujuan 

2. Sebagai masukan dalam menentukan proses belajar mengajar 

3. Sebagai sumber belajar 
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4. Sebagai pemberi dana dan fasilitas lainnya 

5. Sebagai laboratorium guna pengembangan dan penelitian sekolah 

 

 

2.3 Motivasi Belajar 

2.3.1 Pengertian motivasi belajar 

Motivasi berasal dari kata Inggris motivation yang berarti dorongan, 

pengasalan, dan motivasi. Kata “motif”, dapat diartikan sebagai daya upaya yang 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif juga dapat katakan sebagai 

daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-

aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan motif dapat diartikan 

sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). Berawal dari kata “motif” itu maka, 

motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif 

menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai 

tujuan sangat dirasakan/mendesak ( Sadirman, 2006:73).  

Motif-motif ini hanya aktif pada saat-saat tertentu saja, yaitu apabila 

kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan mendesak. Apabila suatu 

kebutuhan dirasakan mendesak untuk dipenuhi, maka motif atau daya penggerak 

menjadi aktif. Motif atau daya penggerak yang telah menjadi aktif inilah disebut 

motivasi. Motivasi merupakan suatu proses di mana kebutuhan – kebutuhan 

mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke 

tercapainya suatu tujuan tertentu ( Mangkunegara, 2009). 
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Motivasi dapat juga dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan 

kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, 

dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakan 

perasaan tidak suka itu. Jadi motivasi itu dapat dirangsang oleh faktor dari luar 

tetapi motivasi itu adalah tumbuh di dalam diri seseorang. Dalam kegiatan belajar, 

motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa 

yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan 

belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang 

dikehendaki oleh subyek belajar itu dapat tercapai (Sardiman, 2010:75). 

Berdasarkan sejumlah pengertian tesebut diatas sebenarnya tidak ada 

pertentangan, tetapi saling melengkapi. Apabila disimpulkan maka motivasi 

merupakan suatu kekuatan yang mendorong seseorag untuk melakukan suatu 

kegiatan. Motivasi dapat mempengaruhi prestasi seseorang dalam melakukan 

sesuatu kegiatan tertentu. 

Belajar adalah suatu pengalaman yang diperoleh berkat adanya interaksi 

antara individu dengan lingkungannya. Belajar menunjukkan suatu proses 

perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman 

tertentu (Hamzah 2008:22). 

Berdasarkan pengertian salah satu ahli di atas maka, belajar adalah suatu 

proses atau semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seseorang 

sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara sebelum dan 

sesudah belajar. 
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Motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat non 

intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, merasa 

senang dan bersemangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi kuat, akan 

memiliki banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar ( Sadirman, 2006:75). 

Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa hasrat dan 

keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. 

Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar 

yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. Tetapi harus diingat, kedua 

faktor tersebut disebabkan oleh rangsangan tertentu, sehingga seseorang 

berkeinginan untuk melakukan aktivitas belajar yang lebih giat dan semangat. 

2.3.2 Macam-macam Motivasi  

Secara umum macam - macam motivasi dibedakan menjadi dua, yaitu 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Menurut Singgih D. Gunarsa (2004 :50 

- 51) yaitu: 

1. Motivasi intrinsik merupakan dorongan atau kehendak yang kuat yang 

berasal dari dalam diri seseorang. Semakin kuat motivasi instrinsik yang 

dimiliki oleh seseorang, semakin besar kemungkinan ia memperlihatkan 

tingkah laku yang kuat untuk mencapai tujuan. 

2. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan segala sesuatu yang diperoleh melalui 

pengamatan sendiri, ataupun melalui saran, anjuran, atau dorongan dari orang 

lain. Faktor eksternal dapat mempengaruhi penampilan atau tingkah laku 

seseorang, yaitu menentukan apakah seseorang akan menampilkan sikap 

gigih dan tidak cepat putus asa dalam mencapai tujuannya. 
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Menurut Sartain sebagaimana dikutip oleh Ngalim Purwanto (2003:62), 

motif-motif itu dibagi menjadi dua golongan yaitu:  

a. Physiological drive adalah dorongan-dorongan yang bersifat fisiologis atau 

jasmaniyah, seperti lapar, haus, dan sebagainya. 

b. social motives ialah dorongan-dorongan yang ada hubungannya dengan 

manusia yang laindalam masyarakat, seperti dorongan estetis, dan dorongan 

ingin selalu berbuat baik (etika). 

Jadi bisa dikatakan bahwasannya kedua motif ini sangatlah erat kaitannya 

antara satu sama lain. Dan juga bisa dikatakan bahwasannya motif yang kedua 

lebih tinggi dan luas tingkatannya dibandingkan dengan motif yang pertama. 

Woodworth mengadakan klasifikasi motif-motif, ia membedakan atau membagi 

motif-motif itu menjadi dua bagian, seperti unlearned motives ialah motif-motif 

pokok yang tidak dipelajari dan learned motives ialah motif-motif yang dipelajari. 

Yang termasuk dalam unlearned motives adalah motif - motif yang timbul 

disebabkan oleh kekurangan - kekurangan atau kebutuhan - kebutuhan dalam 

tubuh seperti lapar, haus, sakit, dan sebagainya yang semuanya itu menimbulkan 

dorongan dalam diri untuk minta supaya dipenuhi, atau menjauhkan diri dari 

padanya. Selanjutnya Woodworth menyatakan bahwa motif-motif pada seseorang 

itu berkembang melalui kematangan, latihan, dan belajar (Ngalim Purwanto, 

1985:62). 

Macam – macam motivasi menurut Sardiman (2010: 88-91) yakni: 

1. Motivasi jasmani dan rohani 
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Ada beberapa ahli yang menggolongkan jenis motivasi itu menjadi dua 

jenis yakni motivasi jasmaniah dan motivasi rohaniah. Yang termasuk motivasi 

jasmani seperti misalnya: refleks, insting otomatis, nafsu, sedangkan yang 

motivasi rohaniah adalah kemauan. 

 Soal kemauan itu pada diri manusia terbentuk melalui empat momen. 

a. Momen timbulnya alasan 

Sebagai contoh seorang pemuda yang sedang giat berlatih olah raga untuk 

menghadapi suatu porseni di sekolahnya, tetapi tiba-tiba disuruh ibunya 

untuk mengantarkan seseorang tamu membeli tiket karena itu mau kembali 

ke Jakarta. Si pemuda itu kemudian mengantarkan tamu tersebut. Dalam 

hal ini si pemuda tadi timbul alasan baru untuk melakukan sesuatu 

kegiatan (kegiatan mengantar). Alasan baru itu bisa karena untuk 

menghormati tamu atau mungkin keinginan untuk tidak mengecewakan 

ibunya. 

b. Momen pilih 

Momen pilih, maksudnya dalam keadaan pada waktu ada alternatif-

alternatif yang mengakibatkan persaingan di antara alternatif atau alasan-

alasan itu. Kemudian seseorang menimbang-nimbang dari berbagai 

alternatif untuk kemudian menentukan pilihan alternatif yang akan 

dikerjakan. 

c. Momen putusan 
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Dalam persaingan antara berbagai alasan, sudah barang tentu akan 

berakhir dengan dipilihnya satu alternatif. Satu alternatif yang dipilih 

inilah yang menjadi putusan untuk dikerjakan  

d. Momen terbentuknya kemauan 

Kalau seseorang sudah menetapkan satu putusan untuk dikerjakan, 

timbulah dorongan pada diri seseorang untuk bertindak, melaksanakan 

putusan itu. 

2. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik 

a. Motivasi intrinsik  

Yang dimaksud motivasi intrinsik adalah motif – motif yang menjadi aktif 

atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap 

individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh seseorang 

yang senang membaca, tidak usah ada yang menyuruh atau mendorongnya, ia 

sudah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya. Kemudian kalau dilihat dari 

tujuan kegiatan yang dilakukannya (misalnya kegiatan belajar), maka yang 

dimaksud dengan motivasi intrinsik ini adalah ingin mencapai tujuan yang 

terkandung di dalam perbuatan belajar itu sendiri. Perlu diketahui bahwa siswa 

yang memiliki motivasi intrinsik akan memiliki tujuan menjadi orang yang 

terdidik, yang berpengetahuan, yang ahli dalam bidang studi tertentu. Satu-

satunya jalan untuk menuju ke tujuan yang ingin dicapai ialah belajar, tanpa 

belajar tidak mungkin mendapat pengetahuan, tidak mungkin menjadi ahli. 

Dorongan yang menggerakan itu bersumber pada suatu kebutuhan, kebutuhan 

yang berisikan keharusan untuk menjadi orang yang terdidik dan berpengetahuan. 
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Jadi memang motivasi itu muncul dari kesadaran diri sendiri denan tujuan secara 

esensial, bukan sekadar simbol dan seremonial. 

b. Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif dan berfungsi karena adanya 

perangsang dari luar. Sebagai contoh seseorang itu belajar, karena tahu besok 

paginya akan ujian dengan harapan mendapatkan nilai baik, sehingga akan dipuji 

oleh pacarnya, atau temannya. Jadi yang penting bukan karena belajar ingin 

mengetahui sesuatu, tetapi ingin mendapat nilai yang baik, atau agar mendapat 

hadiah. Jadi kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya, tidak 

secara langsung bergayut dengan esensi apa yang dilakukannya itu. Oleh karena 

itu, motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di 

dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar 

yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. 

 Perlu ditegaskan, bukan berarti bahwa motivasi ekstrinsik ini tidak baik 

dan tidak penting. Dalam kegiatan belajar-mengajar tetap penting. Sebab 

kemungkinan besar keadaan siswa itu dinamis, berubah-ubah, dan juga mungkin 

komponen-komponen lain dalam proses belajar-mengajar ada yang kurang 

menarik bagi siswa, sehingga diperlukan motivasi ekstrinsik. 

2.3.3 Peran Motivasi dalam Belajar  

David Mc Cleeland dalam Veithzal (2008:459) dalam teori motivasinya 

mengatakan bahwa produktifitas seseorang dapat ditentukan oleh “virus mental” 

yang ada pada dirinya. Virus mental adalah kondisi jiwa yang mendorong 

seseorang untuk mampu mencapai prestasinya secara maksimal. Virus mental 
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yang dimaksud terdiri dari 3 (tiga) golongan kebutuhan, yaitu: need of 

achievement (kebutuhan untuk keberhasilan), need of affiliation (kebutuhan untuk 

memperluas keberhasilan), dan need of power (kebutuhan untuk menguasai 

sesuatu). 

Menurut Sardiman (2010:85) menyebutkan ada tiga fungsi motivasi: 

1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang 

melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari 

setiap kegiatan yang akan dikerjaan. 

2. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. 

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus 

dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan. 

3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang 

harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seseorang 

siswa yang akan menghadapi ujian dengan harapan dapat lulus, tentu akan 

melakukan kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya untuk 

bermain kartu atau membaca komik, sebab tidak serasi dengan tujuan. 

Sebelum kita meninjau motivasi dalam belajar kita tinjau terlebih dahulu 

apakah motif itu. Menurut woodworth dalam Marques motif adalah suatu tujuan 

jiwa yang mendorong individu untuk aktivitas – aktivitas tertentu dan untuk 

tujuan – tujuan tertentu terhadap situasi di sekitarnya. Perubahan – perubahaan 

yang dilakukan oleh maanusia untuk dapat menyesuaikan dan akhirnya untuk 

mendapatkan kepuasan ini disebut dinamika manusia. Tugas guru dalam 
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memberikan motivasi anak ialah mengingat adanya dinamika anak daan 

membimbing dinamika anak. Maksudnya ialah supaya anak yang belajar dalam 

membentuk dinamika manusia ini tidak melalui pengalaman – pengalaman yang 

kurang baik ( Mustaqim dan Abdul Wahid, 2010:72). 

Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasannya sebuah motivasi sangatlah 

berperan penting dalam penentuan keberhasilan dalam sebuah tujuan. Dapat 

disimpulkan bahwa motivasi itu sendiri dalam islam sangat terkait dengan 

masalah niat. Karena niatpun merupakan sebuah pendorong dalam melakukan 

sebuah kegiatan. Seperti dalam sebuah hadits dari Umar bin Khatab tentang niat. 

Karena motivasi itu disebut juga pendorong maka penggerak dan pendorong itu 

tidak jauh dari naluri baik bersifat negatif ataupun positif. Dan sesungguhnya 

motivasi itu mengarahkan pada suatu tujuan. 

2.3.4 Teori - teori Motivasi  

Teori - teori motivasi dalam Sobri dkk (2009:24) secara garis besar 

menurut Gibson teori motivasi dapat dikelompokan menjadi dua kategori, yaitu: 

1. Teori kepuasan 

a. Teori Maslow 

Teori maslow ini terdiri dari dua asumsi dasar, yaitu: 

1) Manusia selalu mempunyai keinginan untuk berkembang dan maju. 

2) Manusia selalu berusaha memenuhi yang lebih pokok terlebih dahulu sebelum 

berusaha memenuhi lainya, artinya yang lebih mendasar harus dipenuhi 

terlebih dahulu sebelum tambahan yang lebih tinggi mulai mengendalikan 
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perilaku seseorang. 

b. Teori Herzberg 

Teori ini memandang bahwa kepuasan kerja berasal dari keberadaan 

motivator intrinsik dan bahwa ketidakpuasan kerja berasal dari ketidakberadaan 

faktor - faktor ekstrinsik. 

c. Teori Mc Clelland 

Menurut Mc. Clelland, seseorang dianggap mempunyai motivasi untuk 

berprestasi jika ia mempunyai keinginan untuk melakukan suatu karya yang lebih 

baik dari prestasi karya orang lain. Dalam kaitan ini Mc. Clelland 

mengelompokan adanya tiga macam kebutuhan, yaitu: 

1) Kebutuhan untuk berprestasi: tercermin dari keinginan dia mengambil tugas 

yang dia dapat bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan - 

perbuatannya, dia menentukan tujuan yang wajar dengan memperhitungkan 

risiko-risikonya, dia ingin mendapatkan umpan balik atas perbuatan-

perbuatannya dan dia berusaha melakukan segala hal secara kreatif dan 

inovatif. 

2) Kebutuhan untuk berafiliasi: kebutuhan ini didasarkan adanya keinginan 

untuk bersahabat, di mana dia lebih mementingkan aspek - aspek antar pribadi 

dari pekerjaannya, dia lebih senang bekerja sama, senang bergaul, dia 

berusaha mendapatkan persetujuan dari orang lain, dan dia akan mendapatkan 

persetujuan dari orang lain, dan dia akan melaksanakan tugas - tugasnya 

secara lebih efektif bila bekerja dengan orang lain dalam suasana kerja sama. 

3) Kebutuhan untuk kekuasaan: kebutuhan ini tercermin pada seseorang yang 
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ingin mempunyai pengaruh atas orang-orang lain. 

2. Teori proses 

Teori proses mengenai motivasi berusaha menjawab pertanyaan tentang 

bagaimana menguatkan, mengarahkan memelihara, dan menghentikan perilaku 

individu (Gibson, 1982). Teori yang tergolong kedalam teori proses, di antaranya: 

a. Teori Harapan 

Teori harapan ini dikemukakan oleh Victor H. Vroom yang menyatakan 

bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang untuk bekerja giat dalam 

mengerjakan pekerjaannya tergantung dari huungan timbal balik antara apa 

yang ia inginkan dan butuhkan dari hasil pekerjaan itu. 

b. Teori X dan Y 

Mc. Gregor mengemukakan teori X dan teori Y sebagai hasil klasifikasi dari 

dua jenis tipe manusia yaitu tipe X dan tipe Y. Mc. Gregor, berusaha untuk 

menonjolkan pentingnya pemahaman tentang peranan sentral yang dimainkan 

manusia dalam organisasi. 

2.3.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar  

Menurut Herzberg dalam Jurnal Bunda Mulia (2007:44) faktor-faktor 

pendorong timbulnya tingkah laku atau motivasi itu ada dua macam yaitu: 

1. Motivasi Intrinsik ialah motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang atau 

motivasi yang erat hubungannya dengan tujuan belajar, misalnya ingin 

memahami suatu konsep, ingin memperoleh pengetahuan, dan sebagainya. 

2. Motivasi Ekstrinsik ialah motivasi yang datangnya dari luar diri individu, 
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motivasi ini tidak ada kaitannya dengan tujuan belajar, seperti: belajar karena 

takut kepada guru, karena ingin lulus, atau ingin memperoleh nilai tinggi, 

yang semuanya itu tidak berkaitan langsung dengan tujuan belajar yang 

dilaksanakan. 

Dapat dijelaskan bahwasannya, siswa yang memiliki motivasi intrinsik 

akan memiliki tujuan orang yang terdidik, berpengetahuan, dan ahli dalam bidang 

studi tertentu. Satu-satunya jalan untuk menuju ke tujuan yang ingin dicapai ialah 

belajar, tanpa belajar tidak mungkin mendapat pengetahuan, tidak mungkin 

menjadi ahli. Dan perlu ditegaskan, bukan berarti bahwa motivasi ekstrinsik tidak 

baik dan tidak penting. Dalam kegiatan belajar mengajar tetap penting, sebab 

kemungkinan besar keadaan siswa berubah-ubah, dan juga mungkin komponen-

komponen lain dalam proses belajar mengajar ada yang kurang menarik bagi 

siswa, sehingga diperlukan motivasi ekstrinsik.  

2.3.6 Bentuk – bentuk Motivasi di Sekolah 

  Dalam kegiatan belajar-mengajar peranan motivasi baik intrinsik maupun 

ekstrinsik sangat diperlukan. Dengan motivasi, belajar dapat mengembangkan 

aktivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam 

melakukan kegiatan belajar (Sardiman, 2010:91-95).  

Dalam kaitan itu perlu diketahui, bahwa cara dan jenis menumbuhkan 

motivasi adalah bermacam-macam. Tetapi untuk motivasi ekstrinsik kadang-

kadang tepat, dan kadang-kadang juga bisa kurang sesuai. Hal ini guru harus hati-

hati dalam menumbuhkan dan memberi motivasi bagi kegiatan belajar para anak 

didik. Mungkin maksudnya memberikan motivasi tetapi justru tidak 



36 
 

menguntungkan perkembangan belajar siswa. 

1. Memberi angka 

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak 

siswa belajar, yang utama justru untuk mencapai angka/nilai yang baik. 

Sehingga siswa biasanya yang dikejar adalah nilai ulangan atau nilai-nilai 

pada raport angkanya baik-baik. Angka-angka yang baik itu bagi para 

siswa merupakan motivasi yang sangat kuat. 

2. Hadiah  

Hadah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah selalu 

demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak akan 

menarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk 

sesuatu pekerjaan tersebut. Sebagai contoh hadiah yang diberikan untuk 

gambar yang terbaik mungkin tidak akan menarik bagi seseorang siswa 

yang tidak memiliki bakat menggambar. 

3. Saingan/Kompetisi  

Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk 

mendorong belajar siswa. Persaingan, baik persaingan individu maupun 

persaingan kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Memang 

unsur persaingan ini banyak di manfaatkan di dalam dunia indutri atau 

perdagangan, tetapi juga sangat baik digunakan untuk meningkatkan 

kegiatan belajar siswa. 

4. Ego-involvement 

Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas 
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dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan 

mempertaruhkan harga diri, adalah sebagai salah satu bentuk motivasi 

yang cukup penting seseorang akan berusaha dengan menjaga harga 

dirinya. 

5. Memberi ulangan 

Para siswa akan menjadi giat belajar kalau megetahui akan ada ulangan. 

Oleh karena itu, memberikan ulangan ini juga merupakan saran motivasi. 

Tetapi yag harus diingat oleh guru, adalah jangan terlalu sering (misalnya 

setiap hari) karena bisa membosankan dan bersifat rutinitas. 

6. Mengetahui hasil 

Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi kemajuan, akan 

mendorong siswa untuk lebih giat belajar. Semakin mengetahui bahwa 

grafik hasil belajar meningkat, maka ada motivasi pada diri siswa untuk 

terus belajar, dengan suatu harapan hasilnya terus meningkat. 

7. Pujian  

Apabila ada siswa yang sukses yang berhasil menyelesaikan tugas dengan 

baik, perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk yang positif dan 

sekaligus merupakan motivasi yang baik. Oleh karena itu, supaya pujian 

ini merupakan motivasi, pemberianya harus tepat. 

8. Hukuman  

Hukuman sebagai reinforcement yang negatif tetapi kalau diberikan secara 

tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena itu guru harus 

memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman. 
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9. Hasrat untuk belajar 

Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur kesengajaan, ada maksud untuk 

belajar. Hal ini akan lebih baik, bila dibandingkan segala sesuatu kegiatan 

yang tanpa maksud. Hasrat untuk belajar berarti pada diri anak didik itu 

memang ada motivasi untuk belajar, sehingga sudah barang tentu hasilnya 

akan lebih baik. 

10. Minat  

Motivasi sangat erat hubungannya dengan minat. Motivasi muncul karena 

adanya kebutuhan, begitu juga minat sehingga tepatlah kalau minat 

merupakan alat motivasi yang pokok. Proses belajar itu akan berjalan 

lancar kalau disertai dengan minat. 

11. Tujuan yag diakui 

Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh siswa, akan 

merupakan alat motivasi yang saangat penting, sebab dengan memahami 

tujuan yang harus dicapai, karena dirasa sanat berguna dan 

menguntungkan, maka akan timbul gairah untuk terus belajar. 

Dalam bentuk-bentuk motivasi sebagaimana diuraikan di atas, sudah 

barang tentu masih banyak bentuk dan cara yang bisa dimanfaatkan. Hanya yang 

penting bagi guru adanya bermacam-macam motivasi itu dapat dikembangkan dan 

diarahkan untuk dapat melahirkan hasil belajar yang bermakna. Mungkin pada 

mulanya, karena ada sesuatu (bentuk motivasi) siswa itu rajin belajar, tetapi guru 

harus mampu melanjutkan dari tahap rajin belajar itu bisa diarahkan menjadi 

kegiatan belajar yang bermakna, sehingga hasilnya pun akan bermakna bagi 
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kehidupan si subjek belajar. 

 

 

2.3.7 Indikator Berkembangnya Motivasi  

Menurut Ali Imran (1996:30) Ada beberapa ciri siswa yang mempunyai 

motivasi belajar yang tinggi. Ini dapat diketahui melalui proses belajar mengajar 

di kelas, di antaranya: 

1. Tertarik kepada guru, artinya tidak membenci atau bersikap acuh tak acuh. 

2. Tertarik pada mata pelajaran yang diajarkan. 

3. Mempunyai antusias yang tinggi. 

4. Ingin selalu bergabung dalam kelompok kelas. 

5. Ingin identitasnya diakui orang. 

6. Tindakan, kebiasaan, dan moralnya selalu dalam kontrol diri. 

7. Selalu mengingat pelajaran dan mempelajarinya kembali. 

8. Selalu terkontrol oleh lingkungan. 

2.4  Kerangka berfikir 

 Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya betapa pentingnya sebuah 

motivasi dalam peningkatan mutu (kualitas) anak didik. Karena ketika siswa 

memiliki motivasi yang kuat maka siswa tersebut akan memiliki semangat serta 

keinginan yang kuat untuk meningkatkan prestasinya dalam segala hal khususnya 

dalam prestasi akademiknya.  

 Jadi menurut penulis, sekolah itu selain tempat mengajarkan kita dasar 

keilmuan seperti tulis-menulis, membaca dan mendengarkan, sekolah juga harus 
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mempersiapkan kita agar menjadi orang yang mampu menyerap, mengolah, 

mempraktikkan dan mengambil ilmu dari masyarakat, termasuk ekonomi dan 

sosial. Misalnya saja dulu di sekolah tidak ada Internet, namun sekarang kita 

harus belajar sendiri untuk bisa mengenal, menggunakan dan memanfaatkan 

Internet setidaknya untuk diri sendiri apalagi kalau dapat dimanfaatkan untuk 

orang banyak. Jadi Istilahnya, sekolah yang baik bagi penulis adalah sekolah yang 

bisa membentuk siswanya kelak setelah lulus bisa berkembang sendiri di 

lingkungan dengan mempergunakan ilmu mereka sendiri yang telah dipelajari di 

sekolah, dan  dibutuhkan di masyarakat dalam perkembangan zamannya. Karena 

ilmu pengetahuan, masyarakat dan kehidupan, ekonomi, sosial, pola pikir generasi 

terdidik dan segala macamnya (atau kita sebut saja “Perkembangan Zaman”) terus 

berkembang dan maju. Artinya sekolah juga harus terus bisa mengikuti 

perkembangannya dengan perubahan-perubahan strategi, langkah-langkah yang 

up to date  juga agar bisa memenuhi tuntutan “Perubahan Zaman” sehingga anak 

didiknya dapat berhasil untuk hidup mapan di dunia masyarakat baik secara 

nasional maupun kelak secara global. Dan itu semua tidak lepas dengan yang 

namanya motivasi. 
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Gambar 2.1 Desain Penelitian 

2.5  Hipotesis  

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 

2010:110). 

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan persepsi siswa tentang lingkungan sekolah 

terhadap motivasi belajar siswa IPS kelas VIII SMP Negeri 40 Semarang. 

2.6 Penelitian yang Relevan 

Motivasi Belajar siswa IPS kelas VIII 

SMP Negeri 40 Semarang 

Lingkungan sekolah  

2. Lingkungan Fisik 

 Kelengkapan fasilitas sekolah. 

 Keadaan sekitar sekolah 

 Sarana dan prasarana sekolah 

 Suasana sekolah 

 

1. Lingkungan Non Fisik 

 Hubungan siswa dengan teman-

temannya 

 Hubungan siswa dengan guru 

 Tata tertib serta segala peraturan 

sekolah 



42 
 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Winarno (2012) yang berjudul 

“Pengaruh Lingkungan Belajar Dan Motivasi Berprestasi Terhadap Hasil 

Belajar Siswa  Kompetensi Keahlian Teknik Otomasi Industri di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok Yogyakarta” Terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara  lingkungan  belajar dan motivasi berprestasi 

secara bersama-sama terhadap hasil belajar siswa kompetensi keahlian 

Teknik Otomasi Industri di SMK Negeri 2 Depok dengan nilai F hitung = 

14,99 lebih besar dari F tabel = 3,17 (14,99 > 3,17) pada signifikansi 5%. 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh lingkungan belajar dan motivasi 

berprestasi secara bersama-sama dengan sumbangan sebesar 34,5%. 65,5% 

sumbangan hasil belajar dipengaruhi oleh faktor lain  di luar dari model 

persamaan regresi penelitian ini. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Sukiati Arini (N.D) yang 

berjudul “Pengaruh Tingkat Intelegensi dan Motivasi Belajar Terhadap 

Prestasi Akademik Siswa Kelas II SMA Negeri 99 Jakarta” Berdasarkan 

hasil penelitian, diperoleh bahwa secara parsial intelegensi dan motivasi 

belajar berpengaruh sangat nyata terhadap prestasi akademik. Hal ini 

dibuktikan dari t hitung masing-masing sebesar 2,305 dan 3,703, dengan 

tingkat signifikansi 0,022 dan 0,000. Dari hasil analisis data yang 

dilakukan, diperoleh koefisien regresi dari intelegensi sebesar 0,025 dan 

motivasi belajar sebesar 0,080. Hal ini menunjukkan apabila salah satu 

variabel dalam keadaan konstan, maka motivasi belajar akan berpengaruh 

lebih besar pada prestasi akademik seseorang. Hasil analisis data juga 
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menunjukan nilai  standardized sebesar 0,266 untuk motivasi belajar. Hal 

ini berarti bahwa motivasi belajar memberikan kontribusi sebesar 26,6% 

terhadap prestasi akademik. Sedangkan nilai standardized untuk 

intelegensi sebesar 0,166, yang berarti bahwa intelegensi memberikan 

kontribusi sebesar 16,6% terhadap prestasi akademik. Berdasarkan analisis 

data, juga diperoleh nilai F sebesar 9,018 dengan tingkat signifikansi 0,000 

(p < 0,01). Hal ini berarti bahwa intelegensi dan motivasi belajar 

berpengaruh terhadap prestasi akademik. Selain nilai F, diperoleh juga 

nilai R square sebesar 0,093, yang berarti bahwa 9,3% prestasi akademik 

dipengaruhi oleh intelegensi dan motivasi belajar, sedangkan sisanya 

sebesar 90,7% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak dimasukkan 

dalam model penelitian ini. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Avif Roy Rahman (2012) yang berjudul 

“Pengaruh Motivasi, Lingkungan dan Disiplin terhadap Prestasi Belajar 

Siswa pada Jurusan Teknik Audio Video” Berdasarkan hasil dan 

pembahasan penelitian dikemukakan dalam penelitian ini adalah variabel 

Motivasi, Lingkungan dan Disiplin secara bersama-sama berpengaruh 

positif yang signifikan terhadap Prestasi Belajar pada jurusan Teknik 

Audio Video kelas XI AV 2 SMK Negeri 3 Yogyakarta  hal ini 

ditunjukkan  dengan koefisien r = 0,888, r hitung lebih besar dari r tabel 

(0,888 > 0,339). Koefisien determinan (r²) sebesar 0,789, ini berarti 78,9% 

terdapat sumbangan efektif motivasi, lingkungan dan displin. Motivasi 

memberikan sumbangan efektif 5,44%, lingkungan memberikan 
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sumbangan efektif 28,85%  dan disiplin memberikan sumbangan efektif 

44,61% serta ditunjukan dengan persamaan Y =71,095 + 0,014X1 + 

0,107X2 + 0,171X3 Dengan demikian hipotesis terbukti kebenarannya. 

Jadi dapat disimpulkan  disiplin memberi  pengaruh dominan  dengan 

sumbangan efektif sebesar 44,61%  dibanding dengan  motivasi dan 

lingkungan terhadap  prestasi belajar siswa pada Jurusan Teknik Audi 

Video SMK Negeri 3 Yogyakarta kelas XI AV2 tahun ajaran 2011/2012. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh St Syamsudduha (2012) yang berjudul 

“Penggunaan Lingkungan Sekolah Sebagai Sumber Belajar Dalam Meningkatkan 

Hasil Belajar Biologi”  berdasarkan hasil deskriptif menunjukan bahwa skor 

rata-rata hasil belajar Biologi siswa pada siklus I sebesar 66,48 dan setelah 

dikategorisasikan berada pada kategori rendah sedangkan pada siklus II 

terlihat bahwa skor rata-rata hasil belajar biologi siswa sebesar 74,25 yang 

berada pada kategori tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan lingkungan sekitar sekolah dapat meningkatkan hasil belajar 

Biologi. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Setyowati (2007) yang berjudul “ Pengaruh 

Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII SMPN 13 

Semarang” Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa 

kelas VII SMPN 13 Semarang yang ditunjukkan dari uji simultan dengan 

uji (F) yang diperoleh probabilitas 0,000 < 0,05. Dengan adanya motivasi, 

maka siswa akan terdorong untuk belajar mencapai sasaran dan tujuan 
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karena yakin dan sadar akan kebaikan tantang kepentingan dan 

manfaatnya dari belajar. Bagi siswa, motivasi  itu sangat penting karena 

dapat menggerakkan perilaku siswa kearah yang positif sehingga mampu 

menghadapi segala tuntutan, kesulitan serta mampu menanggung resiko 

dalam studinya. Menurut M.Dalyono (1997:235) motivasi dapat 

menentukan baik tidaknya dalam mencapai tujuan sehingga semakin besar 

motivasinya akan semakin besar kesuksesan belajarnya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Desain Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 40 Semarang pada kelas VIII 

tahun ajaran 2015/2016 dengan sampel penelitian siswa kelas VIII yakni, VIII 

A, VIII B, VIII C, VIII D, VIII E, VIII F, VIII G, dan VIII H. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode 

analisis data yaitu dengan cara menganalisis data kuantitatif yang diperjelas dari 

hasil penelitian berupa data dan informasi mengenai permasalahan yang dibahas. 

Peneliti ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Penelitian 

lapangan ini dilakukan oleh penulis untuk mengetahui langsung kepada objek 

yang akan diteliti. Sesuai dengan masalah yang hendak diteliti, metode 

penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Batasan penelitian yang harus ada dan ditemui dalam setiap penelitian 

adalah batasan yang berkaitan dengan populasi penelitian. Populasi adalah 

keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2010: 173 ). Dalam penelitian ini yang 

menjadi sasaran populasi adalah kelas VIII SMP Negeri 40 Semarang. Jumlah 

siswa kelas VIII SMP Negeri 40 Semarang sebanyak 251 yang terbagi atas 8 kelas 
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yaitu; kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E, kelas F, kelas G dan kelas H 

(Hasil observasi). 

3.2.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2010:174). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini mengggunakan 

proposional Random Sampling, Pengambilan sampel secara proporsi dilakukan 

dengan mengambil subyek dari setiap strata atau setiap wilayah ditentukan 

seimbang dengan banyaknya subyek dalam masing-masing strata atau wilayah 

(Arikunto, 2006). 

Untuk mendapatkan sampel penelitian di gunakan rumus menurut Isaac dan 

Michael dalam  ( Sugiyono, 2010:69) 

 S =  
        

   (   )        
 

 Keterangan: 

S = Jumlah Sampel 

N = Jumlah populasi akses 

P = Proporsi populasi sebagai dasar asumsi pembuatan tabel. Harga ini diambil P 

= 0,5 

    = 1 

d  = 0,05 
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Q = 0,5 

S =  
        

   (   )        
 

= 
              

      (     )            
 

= 
     

      
 

=       dibulatkan menjadi    

Dengan menggunakan teknik Proportional Random Sampling di dapatkan jumlah 

sampel sebanyak 72 adapun besar atau jumlah pembagian sampel untuk masing-

masing kelas dengan mengunakan rumus menurut Sugiyono (2007). 

n =     
  

n : Jumlah sampel yang diinginkan setiap kelas 

N : Jumlah seluruh populasi kelas VIII SMP Negeri 40 Semarang  

X : Jumlah populasi pada setiap kelas 

N1 : Sampel 

Berdasarkan rumus, jumlah sampel dari masing - masing 8 kelas tersebut yaitu: 

Kelas A : 
  

   
      anak  

Kelas B : 
  

   
         menjadi 9 anak 
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Kelas C : 
  

   
      anak 

Kelas D : 
  

   
         menjadi 9 anak 

Kelas E : 
  

   
         menjadi 9 anak 

Kelas F : 
  

   
      anak 

Kelas G : 
  

   
          menjadi 9 anak 

Kelas H : 
  

   
          menjadi 9 anak 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. Jumlah Sampel Penelitian 

Kelas Jumlah Siswa Jumlah Sampel 

A 32 9 

B 31 9 

C 32 9 

D 31 9 

E 31 9 

F 32 9 

G 31 9 

H 31 9 

Jumlah Sampel 72 

 

3.3 Variabel Penelitian 
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 Variable penelitian adalah objek penelitian yang bervariasi atau apa yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian ( Arikunto, 2006: 161). Variabel terdiri 

dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang di 

pengaruhi oleh variabel lain ( Priyatno, 2009: 2 ). 

Variabel bebas: 

1. Lingkungan Sekolah 

a. Lingkunngan fisik 

1) Kelengkapan fasilitas 

2) Keadaan sekitar sekolah 

3) Sarana dan prasarana 

4) Suasana sekolah 

b. Lingkungan non fisik  

1) Hubungan siswa dengan teman-temannya 

2) Hubungan siswa dengan gurunya 

3) Tata tertib serta peraturan sekolah 

Variabel terikat: 

2. Motivasi Belajar 

a. Motivasi intrinsik  

1) Tekun menghadapi tugas 

2) Senang dan rajin penuh semangat 

3) Keinginan mendalami materi yang di berikan 
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b. Motivasi Ekstrinsik 

1) Peran guru dan orang tua 

2) Peraturan serta tata tertib sekolah 

3) Penghargaan atas sebuah prestasi 

 

 

3.4 Instrumen Penelitian  

3.4.1 Instrumen Lingkungan Sekolah dan Motivasi Belajar 

 Perangkat instrumen ini telah disusun kemudian diuji coba kepada 

sejumlah sampel di luar sampel penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui mutu 

instrumen yang akan dibuat. Sasaran uji coba perangkat instrumen ini adalah kelas 

VIII setelah proses uji coba dilakukan.  

3.4.1.1 Uji Validitas Butir Soal  

 Validitas berasal dari kata valid yang berarti suatu alat ukur yang 

digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur ( Arikunto, 2006:59). Untuk 

mengetahui apakah instrumen tersebut sudah benar mengukur apa yang 

seharusnya diukur, maka uji validitas ini menggunakan rumus  Product Moment 

dengan cara menghitung antar skor tiap-tiap item dengan skor total. Rumus yang 

digunakan menurut (Arikunto, 2010:213): 

     
√*     (   ) +*     (   ) +

                     (  )(  )
 

rXY : Koefisien korelasi antara x dan y 

N : Jumlah responden uji coba 
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∑XY: Jumlah hasil perkalian antara skor x dan skor y 

∑X : Jumlah skor tiap-tiap item 

∑Y : Jumlah skor total 

∑X ²: Jumlah kuadrat seluruh skor x 

∑Y ² : Jumlah kuadrat seluruh skor y 

 Berdasarkan uji coba angket penelitian tentang lingkungan sekolah dan 

motivasi belajar yang terdiri dari 20 butir pertanyaan, setelah diuji cobakan kelas 

VIIIF pada 30 siswa di SMP Negeri 24 Semarang kemudian dianalisis dengan 

menggunakan uji validitas product moment. Hasil pengujian validitas terhadap 20 

butir pertanyaan 3 butir soal dalam kriteria tidak valid yaitu nomor 3, 12 dan 14. 

Namun, ketiga soal tersebut sudah diganti dan dikonsultasikan dengan dosen 

pembimbing sehingga jumlah soalnya tetap yaitu 20 butir pertanyaan begitu juga 

dengan uji coba validitas motivasi belajar dari 20 butir pertanyaan terdapat 2 butir 

soal dalam kriteria tidak valid yaitu nomor 11 dan 19 soal tersebut juga diganti 

dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing sehingga jumlah soalnya tetap 20 

butir pertanyaan dan digunakan dalam penelitian. Secara rinci hasil uji coba 

validitas dapat dilihat pada tabel 2 dan 3 berikut ini, Untuk lebih jelas bisa dilihat 

pada lampiran 3. 
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Tabel 2 

Hasil Pengujian Validitas Lingkungan Sekolah 

Item Soal no 
Validitas 

rxy (r hitung) r tabel Kesimpuan 

1 0.608 0.361 Valid 

2 0.670 0.361 Valid 

3 0.377 0.361 Valid 

4 0.423 0.361 Valid 

5 0.455 0.361 Valid 

6 0.537 0.361 Valid 

7 0.390 0.361 Valid 

8 0.431 0.361 Valid 

9 0.500 0.361 Valid 

10 0.551 0.361 Valid 

11 0.490 0.361 Valid 

12 0.381 0.361 Valid 

13 0.441 0.361 Valid 

14 0.365 0.361 Valid 

15 0.578 0.361 Valid 

16 0.525 0.361 Valid 

17 0.502 0.361 Valid 

18 0.371 0.361 Valid 

19 0.373 0.361 Valid 

20 0.435 0.361 Valid 

 Sumber: Hasil Perhitungan Data Primer,2015 
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Tabel 3 

Hasil Pengujian Validitas Motivasi Belajar 

Item Soal no 
Validitas 

rxy (r hitung) r tabel Kesimpuan 

1 0.565 0.361 Valid 

2 0.717 0.361 Valid 

3 0.702 0.361 Valid 

4 0.406 0.361 Valid 

5 0.515 0.361 Valid 

6 0.913 0.361 Valid 

7 0.594 0.361 Valid 

8 0.598 0.361 Valid 

9 0.690 0.361 Valid 

10 0.604 0.361 Valid 

11 0.388 0.361 Valid 

12 0.736 0.361 Valid 

13 0.454 0.361 Valid 

14 0.364 0.361 Valid 

15 0.768 0.361 Valid 

16 0.593 0.361 Valid 

17 0.682 0.361 Valid 

18 0.400 0.361 Valid 

19 0.424 0.361 Valid 

20 0.457 0.361 Valid 

 Sumber: Hasil Perhitungan Data Primer,2015 

3.4.1.2 Uji Reliabilitas  

 Dari item-item pertanyaan yang ditanyakan valid dalam analisis validitas 

instrumen, maka untuk mengukur tingkat keandalan instrumen tersebut, dilakukan 
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uji reliabilitas instrumen. Tolak ukur derajat reliabilitas dapat dilihat apabila 

koefisien reliabilitas (r) > 0,361. 

1. Lingkungan sekolah 

Perhitungan uji reliabilitas terhadap angket lingkungan sekolah yang 

dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach (Arikunto, 2006:191)  

dapat dilihat pada perhitungan sebagai berikut: 

 

 

 Hasil perhitungan Reliabilitas instrumen Lingkungan sekolah adalah 

0,795. Hal ini menunjukkan angket tersebut dinyatakan reliabel karena r = 0,795 > 

0,361. maka instrumen tersebut dapat dipercaya dan mampu menjadi alat 

pengumpulan data sehingga dapat digunakan dalam penelitian (perhitungan bisa 

dilihat pada lampiran 3). 

2. Motivasi Belajar 

 Perhitungan uji reliabilitas terhadap angket motivasi belajar yang dilakukan 

dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach, dapat dilihat pada  perhitungan 

sebagai berikut: 

 

 

 

Hasil perhitungan Reliabilitas instrumen motivasi belajar adalah 0,887. Hal 

ini menunjukkan angket tersebut dinyatakan reliabel karena r = 0,887>0,361. 
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Maka instrumen tersebut dapat dipercaya dan mampu menjadi alat pengumpulan 

data sehingga dapat digunakan dalam penelitian (perhitungan bisa dilihat pada 

lampiran 3). 

3.4.1.3 Uji Hipotesis  

 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi 

presentase dengan menggunakan analisis regresi sederhana untuk menguji 

hipotesis atau mengetahui pengaruh lingkungan sekolaah terhadap motivasi 

belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 40 Semarang. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

  Penulis melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian untuk 

mengetahui langsung bahan atau data yang berhubungan dengan pembahasan 

skripsi ini, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan sekolah. 

2. Angket 

  Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2013: 199). Angket pengumpulan 

data yang dipakai dalam penelitian ini berupa angket  terbuka  dimana responden 

tinggal memilih alternatif jawaban yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

Dalam menyusun kuesioner ini, peneliti menggunakan skala Likert. Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena  sosial tertentu (Sugiyono, 2013:134 ). Jadi 
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dengan skala Likert ini peneliti ingin mengetahui pendapat siswa mengenai 

lingkungan sekolah. Dalam Skala Likert ada 4 poin format respon, dimana 

alternatif responnya adalah Sangat Setuju (SS), Setuju (ST),  Tidak Setuju (TS), 

dan Sangat Tidak Setuju (STS). Angket ini disebarkan kepada sampel penelitian, 

yaitu sebagian siswa kelas VIII SMP Negeri 40 Semarang. 

3. Dokumentasi  

 Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, dan sebagainya (Arikunto, 

2010:274). Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh informasi seperti 

kondisi fisik sekolah, nama-nama siswa yang akan dijadikan populasi, daftar guru. 

3.6 Analisis Data 

  Tehnik analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk 

menguraikan keterangan-keterangan atau data-data yang digunakan agar data 

tersebut dapat dipahami oleh peneliti dan juga orang lain yang ingin mengetahui 

hasil penelitian tersebut. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan dua cara:  

1. Tehnik Deskripsi Persentase  

 Tehnik persentase yaitu perhitungan dengan cara memberikan persen pada 

jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Metode ini digunakan untuk mengkaji 

variabel bebas (lingkungan sekolah) dan variabel terikat (motivasi belajar). 

Rumus deskriptif presentasi digunakan untuk menampilkan data- data atau angka 

menjadi sebuah kalimat. Dalam angket penelitian, untuk menggambarkan 

pengaruh lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar, terdapat 20 pertanyaan. 
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Untuk mengetahui secara tepat tingkat proporsi skor jawaban, maka dapat 

dilakukan dengan :  

a) Tahap Penyekoran 

  Tahap ini dilakukan untuk mempermudah dalam menganalisis data yang 

ada, caranya dengan memberikan skor terhadap angket dengan 20 pertanyaan 

dengan kriteria pemberian skor sebagai berikut:   

Untuk mempermudah analisis data, yang berasal dari angket bertingkat maka 

perlu diketahui skor yang diperoleh responden dari hasil angket yang telah diisi 

(Arikunto, 2006). Untuk itu perlu ditentukan kriteria penskoran sebagai berikut :  

 Untuk alternatif  jawaban   sangat  setuju / selalu   diberi skor 4 

 Untuk alternatif jawaban  setuju / sering   diberi skor 3  

 Untuk al ternatif jawaban  tidak setuju / kadang - kadang diberi skor2  

 Untuk alternatif jawaban sangat tidak setuju/ tidak pernah diberi skor 1  

b) Menentukan Parameter 

Langkah - langkah yang ditempuh dalam menggunakan teknik analisis ini, yaitu:  

1) Membuat tabel distribusi jawaban angket X dan Y  

2) Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah 

ditetapkan.  

3) Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap- tiap  

4) responden.  

5) Langkah yang selanjutnya adalah menentukan skor tersebut  

6) kedalam rumus sebagai  berikut: 
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DP = 
  

 
      ( Ali, 1985: 186 ) 

Keterangan:  

DP : Deskripsi Persentase  

n : Nilai yang di peroleh 

N : Jumlah seluruh nilai yang diharapkan 

Nilai persentase yang didapatkan selanjutnya akan dibandingkan dengan kriteria 

persentase yang akan dideskripsikan serta ditarik kesimpulan untuk menentukan 

perhitungan persentase tersebut: 

Presentase tertinggi = 
                            

                            
       

Presentase terendah = 
                           

                            
       

Setelah memperoleh presentase tertinggi dan terendah selanjutnya adalah 

menentukan interval kelas sebagai berikut: 

= 
                                

                      
 

= 
      

 
 

= 18,75 
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Berdasarkan rumus di atas, maka kriteria yang diterapkan untuk kuesioner adalah: 

Tabel  4. Kriteria Presentase 

Interval Kriteria 

81,28% - 100,00% Sangat Tinggi 

62,52% - 81,27% Tinggi 

43,76% - 62,51% Rendah 

25,00% - 43,75% Sangat Rendah 

 

2. Tehnik Analisis Regresi Linear Sederhana 

  Metode ini digunakan untuk menganalisis data penelitian tentang pengaruh 

lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII IPS SMP Negeri 

40 Semarang. Langkah –langkah regresi liner sederhana adalah sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas Data 

  Uji normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini menentukan langkah 

seterusnya. Untuk mengetahui distribusi data yang diperoleh, rumus yang 

digunakan adalah chi kuadrat.  

 

   X² = chi kuadrat 

   Oi = frekuensi yang diperoleh berdasarkan data 

   Ei = frekuensi yang diharapkan (Sudjana,1996:273) 
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b. Menentukan Persamaan Regresi Linear 

Bentuk persamaan regresi Y dan X adalah 

Y = a + bX 

keterangan 

Y = variabel terikat 

X = variabel bebas 

a = konstanta 

b = koefisien regresi (Mohamad Idrus, 2007:220) 

untuk memperoleh nilai a dan b dapat digunakan rumus berikut. 

 

 

 

 

 

c. Uji Keberartian Persamaan Regresi dan Uji Kelinearan 

  Guna lebih memahami konsep dan praktek analisis regresi linear, maka 

harga-harga yang diperlukan untuk pengujian model regresi dan pengujian 

linearitas regresi dapat dimasukan (diringkaskan) dalam tabel pengujian. Tabel 

pengujian ini lazimnya menggunakan uji varian atau uji-F. Langkah selanjutnya 

adalah memasukan harga-harga dimaksudkan pada sel-sel yang telah disediakan 

(Mohammad Idrus, 2007:229). 
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Tabel 5. Uji keberartian persamaan Regresi dan Kelinearan 

Sumber Variasi Dk JK RK Fh  Ft kriteria 

Total N ∑Y² ∑Y² - - - 

Regresi (a) 

Regresi (b/a) 

 

 

Residu (S) 

1 

1 

 

 

N-2 

JK (a) 

JK (b/a) 

 

 

JK (S) 

 

- 

JK(b/a) 

 

 
   ( )

   
 

- 

 

   (
 
 ) 

   ( )  
 

 

 

- 

- 

 
 

- 

Tuna Cocok 

(TC) 

 

Galat (G) 

k-2 

 

N-k 

JK(TC) 

 

JK(G) 

  (  )

   
 

  ( )

   
 

 

 

   (  )

    ( )
 

 

 

- 

- 

 

Keterangan  

JK (T) = ∑Y² 

JK(a) = 
(  ) 

 
 

JK (b/a)= b  

JK(S) = JK(T) – JK(a) – JK(b/a) 

JK(E) =  

JK(TC) = JK(S) – JK(E)  

JK = Jumlah kuadrat 

Dk = Derajat kebebasan 

KT = Kuadrat total 

 

 



63 
 

Dari tabel 4 diatas sekalius diperoleh hasil yaitu: 

1) Harga F1 
   (

 

 
) 

   ( )  
 untuk uji keberartian persamaan regresi. Jika F1>Ftabel 

pada dk pembilang 1dan dk penyebut (n-2) dengan taraf siknifikasi 5% maka 

persamaan regresi tersebut dinyatakan signifikan 

2) Harga signifikansi F2=
   (  )

    ( )
 untuk diuji linear persamaan regresi jika 

F2<Ftabel pada dk pembilang (k-2) dan dk penyebut (n-k) dengan taraf 

signifikansi 5% maka persamaan regresi tersebut linear. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh lingkungan sekolah terhadap 

motivasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 40 Semarang, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1.  Lingkungan sekolah yang terdapat di SMP Negeri 40 Semarang sudah 

cukup kondusif dan efektif. Hal ini terbukti dengan adanya sarana dan 

prasarana lingkungan serta interaksi hubungan antara guru dengan murid 

terjaga dengan baik, serta hubungan siswa satu dengan siswa yang lain. 

Hal ini dapat dibuktikan dari jawaban angket tentang lingkungan sekolah 

baik lingkungan fisik maupun lingkungan non fisik, yakni 73,61 persen 

dan 66,67 persen. 

2. Motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh dua macam yaitu intrinsik dan 

ekstrinsik. Timbul motivasi belajar siswa sebagian berasal dari dalam 

dirinya dan sebagian berasal dari luar diri seseorang. Adanya dorongan 

yang kuat, keinginan serta minat dari dalam diri siswa untuk giat dalam 

belajar. Sedangkan yang berasal dari luar yaitu adanya dorongan dari guru, 

orang tua dan lingkungan sekitar yang mempengaruhi motivasi belajar 

siswa. Hal ini terbukti dari jawaban angket tentang motivasi belajar siswa 

sebayak 63,89 persen dan 76,39 persen dalam kriteria tinggi. 
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3. Hasil analisis regresi menyatakan bahwa pengaruh lingkungan sekolah 

terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 40 Semarang, 

penulis mengambil simpulan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara 

lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII SMP 

Negeri 40 Semarang. Artinya lingkungan sekolah berpengaruh terhadap 

motivasi belajar siswa disekolah. 

Berdasarkan uji kebermaknaan regresi dari 72 sampel siswa SMP Negeri 

40 Semarang diperoleh Fhitung = 20,86 sedangkan Ftabel = 3,978 karena Fhitung 

> Ftabel yang berarti adanya pengaruh yang signifikan antara lingkungan sekolah 

terhadap motivasi belajar. Untuk uji kelinearan regresi diperoleh Fhitung = 0,680 

sedangkan Ftabel = 1,794.  Karena Fhitung < Ftabel yang berarti hubungan antara 

kedua variabel tersebut linear. 

5.2 Saran 

Ada beberapa saran yang penulis kemukakan yang kiranya dapat menjadi 

masukan guna meningkatkan motivasi belajar siswa di SMP Negeri 40 Semarang 

lebih baik lagi yaitu: 

1. Kepada guru bidang studi diharapkan untuk lebih memotivasi siswa 

dengan menciptakan pembelajaran yang kreatif yang dapat 

menimbulkan minat belajar siswa, dan seseorang guru juga harus 

meningkatkan kualitas diri dengan memberikan teladan dan bimbingan 

kepada para siswa. 
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2. Kepada pihak sekolah agar lebih memperhatikan keluhan dari guru-guru 

dan siswa seperti pembelajaran outdoor untuk memanfaatkan 

lingkungan atau alat belajar yang dibutuhkan dalam proses 

pembelajaran. 

3. Untuk para siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran agar tercipta 

interaksi antara guru dengan murid, sehingga dapat menciptakan suasana 

belajar yang meyenangkan. 
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