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BAB V 

PEMBAHASAN 

Pada bab ini peneliti akan mengemukakan lebih lanjut mengenai 

pembahasan dari analisis data yang terdapat di Bab IV. Pembahasan ini 

berdasarkan pada rumusan masalah penelitian ini yaitu yang pertama deskripsi 

pengaruh lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar siswa kelas IV di MI 

Miftahul Huda Banjarejo Rejotangan Tulungagung, yang ke dua adanya pengaruh 

lingkungan sekolah terhadap terhadap motivasi belajar siswa kelas IV di MI 

Miftahul Huda Banjarejo Rejotangan Tulungagung,dan yang ke tiga adalah besar 

pengaruh lingkungan sekolah terhadap terhadap motivasi belajar siswa kelas IV di 

MI Miftahul Huda Banjarejo Rejotangan Tulungagung. Adapun pembahasan dari 

hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas IV 

di MI Miftahul Huda Banjarejo Rejotangan Tulungagung 

Dari hasil analisis data diketahui bahwa nilai Uji T dalam Regresi 

Sederhana antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) 

yaitu: 3,753. Nilai ini merupakan nilai yang lebih besar dari T tabel senilai 

2,051. Jika nilai t hitung lebih besar dari pada T tabel maka Ha diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lingkungan sekolah berpengaruh 

terhadap motivasi belajar siswa. Di sisi lain nilai sig yaitu 0,001. Nilai 0,001 

merupakan nilai yang lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan sekolah berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa.  
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Lebih lanjut Rohani menjelaskan bahwa ada dua macam cara 

menggunakan lingkungan sebagai sumber pengajaran/belajar : pertama adalah 

dengan membawa peserta didik dalam lingkungan dan masyarakat untuk 

keperluan pelajaran. Kedua, membawa sumber-sumber dari masyarakat 

kedalam kelas pengajaran untuk kepentingan pelajaran.”
1
 Konsep lingkungan 

yang dimaksud dalam skripsi ini adalah semua aspek seperti, iklim, dan 

geografis, adat istiadat, tempat tinggal yang mempengaruhi peserta didik, untuk 

mengembangkan semua bakatnya untuk mencapai hasil yang maksimal agar 

menuju perubahan-perubahan pada seluruh aspek kehidupannya dan sesuai 

dengan yang diinginkan oleh pendidik atau guru.  

Sekolah melakukan pembinaan pendidikan untuk peserta didiknya 

didasarkan atas kepercayaan dan tuntutan lingkungan keluarga dan masyarakat 

yang tidak mampu atau mempunyai kesempatan untuk mengembangkan 

pendidikan dilingkungan masing-masing mengingat berbagai keterbatasan 

yang dipunyai oleh orang tua anak. Namun tanggung jawab utama pendidkan 

tetap berada ditangan kedua orang tua anak yang bersangkutan. Sekolah 

hanyalah meneruskan dan mengembangkan pendidikan yang telah diletakkan 

dasar-dasarnya oleh lingkungan keluarga sebagai pendidikan formal. 

Siswa sebagaimana anggota masyarakat pada umumnya, dapat 

terpengaruh oleh lingkungan sekitar mereka. Oleh karena itu kondisi 

lingkungan yang sehat turut mempengaruhi motivasi belajar siswa. Pada 

umumnya, motif dasar yang bersifat pribadi muncul dalam tindakan individu 

                                                           
1
Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 19-20 
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setelah dibentuk oleh pengaruh lingkungan.
2
 Motivasi individu untuk 

melakukan sesuatu, misalnya untuk belajar dengan baik, dapat dikembangkan, 

diperbaiki, dan diubah melalui belajar dan latihan, dengan perkataan lain, 

melalui pengaruh lingkungan.  

Menurut Slameto, dalam proses belajar harus memperhatikan apa yang 

dapat mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik atau padanya 

mempunyai motif untuk berpikir dan memusatkan perhatian, merencanakan 

dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan/menunjang belajar.
3
 Motivasi 

belajar dapat ditanamkan kepada diri siswa dengan cara memberikan latihan-

latihan atau kebiasaan-kebiasaan yang kadang-kadang juga dipengaruhi oleh 

keadaan lingkungan. Seorang guru harus mampu membangkitkan motivasi 

belajar siswa agar tujuan dari pebelajaran dapat tercapai. 

Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk siswa belajar merupakan 

salah satu upaya yang dilakukan guru dalam memunculkan motivasi belajar 

siswa. Motivasi yang tumbuh dapat berupa motivasi yang terdapat di dalam diri 

siswa maupun yang terdapat diluar atau motivasi eksternal. Memberikan 

latihan-latihan secara berkala kepada siswa dapat meningkatkan kesiapan siswa 

dalam belajar. Kebiasaan-kebiasaan yang ditanamkan oleh guru dapat 

menciptakan kondisi lingkungan belajar yang baik bagi siswa. Hal ini juga 

termasuk dalam konsep mengkondisikan lingkungan sebagaimana aliran teori 

                                                           
2
Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 

33  
3
Slameto.Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 

hlm. 58 
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belajar behavioristik dengan adanya stimulus dan respon dari guru dan peserta 

didik. Diharapkan para siswa menghasilkan respon yang diinginkan dari 

adanya stimulus lingkungan sekolah tersebut. 

Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Hanna dalam penelitian yang 

berjudul Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Lingkungan Sekolah terhadap 

Motivasi Belajar Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Negeri Ngawi
.
 Melalui 

penelitian ini, hasil analisis menunjukkan bahwa lingkungan keluarga 

berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Hal ini terbukti nilai r product 

moment sebesar 0,931495 lebih tinggi dari nilai r product moment dalam table 

pada taraf signifikansi 5% = 0,235 maupun pada taraf signifikansi 1% = 0,306. 

Dengan nilai r product moment 0,863429 yang lebih tinggi dari nilai rtabel, 

lingkungan sekolah menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap motivasi 

belajar siswa.
 4

 

Selanjutnya hasil analisis juga menunjukkan bahwa kedua variable 

bebas tersebut berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa, terbukti nilai 

rhitung sebesar 0,928488 lebih besar dari nilai rtabel baik pada taraf 

signifikansi 5% (0,235) maupun pada taraf signifikansi 1% (0,306). 

Selanjutnya ketiga hasil analisis tersebut dikonsultasikan dengan table 

koefisien korelasi berada di antara 0,800 – 1,00 yang menunjukkan korelasi 

“sangat tinggi”.
5
 

                                                           
4
 Mazda Rizqiya Hanna, “Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Lingkungan Sekolah 

terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Negeri Ngawi” dalam Skripsi, 

Universitas Negeri Semarang, (2011), hlm. xii 
5
  Ibid. 
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Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

maupun simultan lingkungan keluarga dan sekolah berpengaruh terhadap 

motivasi belajar siswa dengan tingkat pengaruh yang sangat tinggi. Oleh 

karena itu disarankan kepada guru untuk lebih meningkatkan pelaksanaan 

pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Kepada 

orang tua disarankan untuk lebih memperhatikan aktivitas belajar siswa dan 

memenuhi kebutuhan materiil maupun nonmaterial untuk belajar. Sedangkan 

kepada sekolah disarankan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepadasiswa, 

terutama yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan.
6
 

Wulandari juga mengadakan kajian serupa dengan judul yang lebih 

spesifik pada persepsi, lebih lengkapnya judulnya berikut “Hubungan antara 

Persepsi terhadap Lingkungan Sekolah dengan Motivasi Belajar”. Hasil 

analisis penelitian tersebut menunjukkan bahwa korelasi antara persepsi 

terhadap lingkungan sekolah dengan motivasi belajar (r) sebesar 0,426 dengan 

p= 0,000 dimana p < 0,01, hal ini berarti ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara persepsi terhadap lingkungan sekolah dengan motivasi 

belajar.
7 

 

Dengan demikian, semakin tinggi persepsi terhadap lingkungan sekolah 

maka semakin tinggi pula motivasi belajar siswa, dan sebaliknya, semakin 

rendah persepsi siswa terhadap lingkungan sekolah maka semakin rendah pula 

motivasi belajar siswa. Rerata empirik variabel persepsi terhadap lingkungan 

                                                           
6
 Ibid. 

7
 Diana Tri Wulandari , “Hubungan antara Persepsi terhadap Lingkungan Sekolah dengan 

Motivasi Belajar” dalam Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2015), hlm. xx 
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sekolah sebesar 72,71 dengan rerata hipotetik sebesar 75. Jadi rerata empirik > 

rerata hipotetik yang menggambarkan bahwa pada umumnya siswa mempunyai 

persepsi yang sedang terhadap lingkungan sekolah.
 8

 

Selanjutnya rerata empirik variabel motivasi belajar sebesar 84,67 

dengan rerata hipotetik sebesar 72,5. Jadi rerata empirik > rerata hipotetik yang 

berarti pada umumnya siswa mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Peranan 

persepsi terhadap lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar (SE) sebesar 

18,1% artinya masih terdapat 81,9% yang mempengaruhi motivasi belajar 

misalnya antara lain: kecemasan, rasa ingin tahu, locus of control, sikap, 

learned helpness, kooperatif.
9
 

2. Besar Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap Motivasi Belajar Siswa 

Kelas IV di MI Miftahul Huda Banjarejo Rejotangan Tulungagung 

Untuk mengetahui persentase pengaruh lingkungan sekolah terhadap 

motivasi belajar siswa dengan cara R Square 0,343.dari tabel di atas di hitung 

menggunakan rumus Koefisien Determinan. Kemudian dari hasil perhitungan 

diperoleh prosentasi sebesar 34,3% untuk pengaruh lingkungan sekolah cukup 

berpengaruh terhadap motivasil belajar siswa. Dari tabel pedoman interpretasi 

koefisien determinasi diketahui bahwa besar pengaruh 34,3% tersebut 

termasuk pada kategori cukup berpengaruh. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa lingkungan sekolah cukup berpengaruh terhadap motivasil belajar 

siswa. 

                                                           
8
 Ibid. 

9
 Ibid. 
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Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Evi 

Rahmawati yang berjudul “Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Motivasi 

Belajar Siswa Kelas VIII 3 SMP Muhammadiyah 22 Pamulang”. Penelitian 

tersebut sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan teknik 

pengumpulan data yang berupa observasi dan angket. Obyek penelitian di sini 

ialah siswa kelas VIII 3SMP Muhammadiyah 22 Pamulang, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data observasi, penyebaran angket. Hasil 

dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sekolah berpengaruh 

terhadap motivasi belajar siswa SMP Muhammadiyah 22 Pamulang.
10

 

Lebih lanjut Muhammad Ahmad Ridho melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Lingkungan terhadap Motivasi Belajar dan Dampaknya 

terhadap Prestasi Belajar Siswa Kompetensi Keahlian Audio Video di SMK 

Muh. Kutowinangun Kebumen”. Penelitian tersebut menggunakan desain Ex-

post Facto dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada pengaruh positif antara lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, 

lingkungan masyarakat, motivasi belajar secara bersama-sama dengan prestasi 

belajar siswa.
11
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