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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Lingkungan Sekolah 

a. Pengertian Lingkungan Sekolah 

Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan anak didik, dalam 

lingkunganlah anak didik hidup dan berinteraksi dalam mata rantai kehidupan 

yang disebut ekosistem.
10

 Lingkungan belajar merupakan kondisi dan segala 

fasilitas yang digunakan untuk kegiatan belajar sehari-hari. Lingkungan 

belajar yang baik dapat memberikan rangsangan kepada anak dalam 

melakukan kegiatan belajar untuk mencapai prestasi yang baik. 

Lingkungan merupakan salah satu faktor pendidikan yang ikut serta 

menentukan corak pendidikan Islam, yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap 

anak didik. Lingkungan yang dimaksud di sini ialah lingkungan yang berupa 

keadaan sekitar yang mempengaruhi keadaan anak.
11

 Dalam arti yang luas 

lingkungan mencakup iklim dan geografis, tempat tinggal, adat istiadat, 

pengetahuan, pendidikan dan alam. Dengan  kata lain lingkungan ialah segala 

sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang senantiasa 

berkembang. Ia adalah seluruh yang ada, baik manusia maupan benda buatan 

                                                 
10

   Syaiful Bahri Dzamarah, 2011, Psikologi Belajar Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, h 

176 
11

   Zuhairini, 2007, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, h.173 

10 
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manusia, atau alam yang bergerak atau tidak bergerak, kejadian-kejadian atau 

hal-hal yang mempunyai hubungan dengan seseorang.
12

 

Sekolah pada dasarnya menjadi tempat menuntut ilmu bagi setiap 

orang, dimana sekolah sebagai pendidikan dalam menunjang proses belajar 

dan mengajar dalam hal ini sekolah tentunya harus memiliki lingkungan 

sekolah sebagai tempat belajar.
13

 

Sekolah merupakan sarana yang sengaja dirancang untuk 

melaksanakan pendidikan. Oleh karena itu sekolah seharusnya menjadi pusat 

pendidikan uantuk menyiapkan manusia Indonesia sebagai individu, warga 

masyarakat, warga Negara dan warga dunia di masa depan.
14

 

Slameto mendefinisikan bahwa belajar  disekolah adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya.
15

 Hartono mengemukakan bahwa 

belajar merupakan usaha individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku 

secara keseluruhan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan pada aspek 

pengetahuan, sikap dan keterampilan,. Sedangkan ciri-ciri perubahan yang 

terjadi dari belajar seperti; 1) perubahan terjadi secara sadar, 2) bersifat  

kontiniu, dan fungsional, 3) bersifat positif, dan aktif, 4) bersifat permanen, 5) 

                                                 
12

   Zakiah Daradjat, 2007,  Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta : Bumi Aksara, h 63 
13

 Hasan Alwi, Loc. Cit 
14

 Umar Tirtahardja, 2008, Pengantar Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, h.75 
15

 Slameto, 2010,  Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta. Rineka 

Cipta. h.2 
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perubahan terjadi secara terarah dan bertujuan, dan 6) mencakup seluruh 

aspek tingkah laku. 
16

 

Lingkungan belajar disekolah merupakan segala sesuatu yang ada di 

sekitar siswa. Lingkungan belajar tersebut dapat besifat fisik, misalnya ruang 

kelas, pengaturan tempat duduk, ventilasi, pengaturan barang-barang, 

sedangkan lingkungan kelas juga dapat bersifat non fisik, misalna interaksi, 

sikap guru, suara guru, dll.
17

 

Lingkungan sekolah merupakan kondisi dan segala fasilitas yang 

digunakan untuk kegiatan belajar sehari-hari. Lingkungan belajar yang baik 

dapat memberikan rangsangan kepada anak dalam melakukan kegiatan belajar 

untuk mencapai prestasi yang baik.
18

 

Sebagaimana lingkungan sekolah memberikan pengaruh terhadap 

siswa dalam belajarnya, maupun dalam pergaulannya, jika pengaruh 

lingkungan belajarnya baik tentu akan merubah perilaku siswa menjadi lebih 

baik dan termotivasi dalam belajar, jika lingkungannya kondusif dan sesuai 

tentu akan memberikan perubahan yang baik pula terhadap siswa, 

sebagaimana hal ini juga dijelaskan dalam Firman Allah SWT: 

                              

            

                                                 
16

  Hartono, 2005, Strategi Pembelajaran. Pekanbaru: LSFK2P. h.1 
17

  Ahmad Rohani, 2007, Pengelola Pengajaran, Jakarta : PT Rineka Cpta, h 127 
18

 Yudis Bunga, 2014, Pengaruh Lingkungan Belajar terhadap Motivasi Belajar pada warga 

Belajar Kejar Paket C di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kabupaten Bondowoso. Jurnal Artikel 

Ilmiah, Vol 1 No 3 
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Artinya: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan 

seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya 

Hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda 

kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur. (QS. Al-

A’raf:58)
19

 

Lingkungan sekolah yang kondusif harus memiliki berbagai fasilitas 

belajar yang menyenangkan, seperti srana, laboratorium, pengaturan 

lingungan, penampilan dan sikap guru, hubungan yang harmonis antara 

peserta didik dengan  guru dan di antara peserta didik itu sendiri, serta 

penataan organisas dan bahan pembelajaran secara tepat, sesuai 

dengankemampuan dan perkembngan peserta didik. Lingkungan kelas yang 

menyenangkan akan membangkitka semangat dan menumbuhkaan aktivtas 

serta kreativitas peserta didik.
20

 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa 

lingkungan sekolah adalah segala sesuatu kondisi yang dijadikan tempat 

belajar para siswa, baik berupa fisik maupun non fisik, dalam  hal ini 

lingkungan sekolah siswa lebih terarah, dimana di sekolah nantinya siswa 

akan dihadapkan dengan lingkungan yang ada untuk belajar, dari guru, 

kondisi sekolah atau kelas dan para siswa atau teman sebaya.  

b. Jenis-jenis Lingkungan Sekolah 

Menurut Nana Syaodih, lingkungan sekolah meliputi, yakni : 

 

                                                 
19

  Departemen Agama RI, 2008, Al-Qur’an dan Terjemahan Surah Al-A’raf: 58, Jakarta: 

Mizan h 345 
20

  E. Mulyasa, 2008, Implementasi Kurikulum, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, h 15 
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1) Lingkungan Fisik Sekolah 

Lingkungan fisik merupakan suatu bentuk kondisi yang bersifat fisik dan 

material yang mampu di lihat dan dirasakan seseorang untuk 

mempermudah dalam melaksanakan kegiatan aktivitas seseorang.
21

 

Menurut Mudasir lingkungan fisik sekolah dan kelas harus bersih dan 

sehat, sehingga akan memberikan reaksi kepada siswa untuk mengikuti 

pembelajaran dengan baik dan akan mendapatkan pengalaman belajar 

sesuai dengan kondisi lingkungan yang di inginkan.
22

 Dapat diketahui 

lingkungan sekolah itu meliputi sarana dan prasarana belajar, sumber-

sumber belajar dan media belajar. 

2) Lingkungan Sosial 

Lingkungan social menyangkut hubungan siswa dengan teman-temnnya, 

guru-gurunya, dan staf sekolah yang lain. 

3) Lingkungan Akademis
23

 

Lingkungan akademis yaitu suasana sekolah dan pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar dan berbagi kegiatan kurikuler. 

 

c. Indikator Lingkungan Sekolah  

Tolak ukur yang dapat dijadikan sebagai indikator lingkungan sekolah yakni 

dapat dilihat dari pernyataan Slameto yang menyatakan indikator lingkungan 

sekolah yakni: 

                                                 
21

 Supardi, 2016, Kinerja Guru, Jakarta: Grafindo Persada, hal 130 
22

 Mudasir, 2012, Manajemen Kelas, Pekanbaru: Zanafa, hal 84 
23

 Nana Syaodih Sukmadinata, 2009, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, Bandung: 

Remaja Rosda Karya, hal 164 
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1. Metode Mengajar Guru 

Metode mengajar guru merupakan bentuk lingkungan yang ada disekolah 

dimana guru akan senantiasa menggunakan metode mengajar yang tepat dalam 

kegiatan belajar di sekolah 

2. Relasi guru dan siswa 

Merupakan bentuk hubungan antara guru dan siswa, dengan terjalinnya 

komunikasi yang baik antara guru dan siswa akan menjalin keakraban antara 

guru dan siswa. 

3. Relasi siswa dengan siswa 

Siswa dengan siswa merupakan bentuk lingkungan yang ada disekolah dimana 

para siswa saling berinteraksi dengan baik sesama siswa baik dalam 

kegiatanbelajar dikelas maupun diluar kelas 

4. Disiplin sekolah 

Disiplin sekolah merupakan suatuaturan yang dibentuk oleh sekolah dan 

termasuk dalam lingkungan sekolah yang harus menjadi perhatian dalam 

pelaksanaan dalam kegiatan belajar. 

5. Pelajaran dan waktu sekolah 

Pelajaran waktu sekolah merupakan salah satu bentuk lingkungan yang telah 

diatur oleh sekolah dalam kegiatan belajar siswa, sehingga adanya 

pembentukan waktu yang tepat akan melacarkan kegiatan belajara disekolah 
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6. Keadaan gedung sekolah  

Keadaan gedung merupakan suatu bentuk keadaan fisik sekolah yang dapat 

dirasakan oleh siswa dalam kegiatan belajar di sekolah.
24

 

2. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Menurut Jeanne motivasi adalah sesuatu yang menghidupkan, 

mengarahkan dan mempertahankan perilaku, motivasi membuat siswa 

bergerak, menempatkan mereka dalam suatu arah tertentu, dan menjaga mereka 

agar terus bergerak.
25

 Sedangkan kata belajar dapat diartikan berubah. Dalam 

hal ini yang dimaksud belajar berarti usaha mengubah tingkah laku. Jadi 

motivasi belajar dapat diartikan sebagai penggerak yang ada di dalam diri 

seseorang untuk mengubah tingkah lakunya. 

Keller dalam buku Made Wena mendefenisikan motivasi sebagai 

intensitas dan arah suatu perilaku serta berkaitan dengan pilihan yang dibuat 

seseorang untuk mengerjakan atau menghindari suatu tugas serta menunjukkan 

tingkat usaha yang dilakukannya. 
26

 Menurut Nasution yang dimaksud dengan 

motif yakni segala daya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, 

bila seseorang tidak berbuat seperti seharusnya, maka harsu diselidiki apa 

sebabnya.
27

 

Hamzah B. Uno mengatakan, hakikat motivasi belajar adalah dorongan 

internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan 

                                                 
24

 Slameto, Loc Cit 
25

 Jeanne Ellis Ormrod penerjamah Wahyu Indianti dkk, 2008, Psikologi Pendidikan Edisi 

Keenam, Jakarta: Erlangga, h.58 
26

 Made Wena, 2009, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer Suatu Tinjauan 

Konseptual Operasional, Jakarta: PT. Bumi Aksara, h. 33 
27

    Nasution, 2010.Didaktik Asas-Asas Mengajar, Jakarta: Bumi Aksara, h. 73 
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perubahan tingkah laku.
28

 Sedangkan Dimyati mengemukakan bahwa motivasi 

belajar sangat penting diketahui dan dipahami oleh murid maupun guru. 

Motivasi belajar penting bagi murid dan guru, bagi murid pentingnya motivasi 

belajar adalah sebagai berikut : 

1) Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses dan hasil belajar, 

contohnya, siswa yang terlebih dahulu membaca suatu bab materi 

pelajaran akan lebih mampu menangkap isi materi pelajaran 

dibandingkan siswa yang belum  membaca buku, sehingga mendorong 

murid yang lain untuk membaca buku sebelum materi pelajaran 

diberikan oleh guru. 

2) Menginformasikan kekuatan usaha belajar murid, contohnya ; seperti 

contoh diatas bahwa murid yang sudah membaca buku terlebih dahulu 

akan lebih mampu menangkap isi pelajaran dibandingkan dengan murid 

yang tidak membaca buku terlebih dahulu. Hal ini berarti bahwa murid 

yang sudah terlebih dahulu membaca buku mempunyai kemampuan 

yang lebih baik dibanding murid yang belum membaca. 

3) Mengarahkan kegiatan belajar murid, contoh murid yang terbukti 

memperoleh nilai yang tidak memuaskan karena selalu bersenda gurau 

atau bermain pada saat belajar akan mengubah prilaku jika ia 

menginginkan nilai yang baik. 

4) Membesarkan semangat belajar murid, contohnya murid yang 

menyadari bahwa ia telah menghabiskan dana yang sangat besar, 

                                                 
28

    Hamzah.B Uno, Op Cit, h. 23 
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sementara adiknya masih banyak yang harus dibiayai, maka ia akan 

berusaha agar cepat lulus.
29

 

Sesuai dengan uraian tentang motivasi di atas, bahwa motivasi adalah 

kondisi-kondisi yang mendorong siswa untuk melakukan suatu perbuatan untuk 

mencapai tujuan yang dinginkannya. Jika kita analisa lebih lanjut mengenai 

pengertian diatas maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa motivasi itu terdiri 

atas beberapa komponen. Yang pertama kebutuhan, dorongan dan tujuan. Jadi 

kuat lemahnya motivasi siswa itu ditentukan oleh ketiga kompenen tersebut.  

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sondang bahwa:“Motif 

adalah keadaan kejiwaan yang mendorong, mengaktifkan atau menggerakkan 

dan motif itulah yang mengarahkan dan menyalurkan prilaku, sikap, dan tindak 

tanduk siswa yang selalu dikaitkan dengan pencapaian tujuan, baik tujuan 

organisasi maupun tujuan pribadi masing-masing anggota organisasi. Karena 

itu bagaimanapun motivasi didefenisikan, terdapat tiga komponen utamanya, 

yaitu kebutuhan, dorongan dan tujuan. Kebutuhan yang merupakan segi 

pertama dari motivasi, timbul dalam diri sesesiswa apabila ia merasa adanya 

kekurangan dalam dirinya. Dalam pengertian motoivasi belajar berarti 

kebutuhan timbul atau diciptakan apabila dirasakan adanya ketidak seimbangan 

antara apa yang dimiliki dengan apa yang menurut persepsi yang bersangkutan 

seyogyanya dimilikinya, baik dalam arti fisiologis maupun psikologis”.
30

 

 

 

                                                 
29

  Dimyati Mudjiono, 2009, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta, h. 85 
30

  Sondang P. Siagian, 2007,  Motivasi dan Aplikasi,  Jakarta, Rineka Cipta, h 142 



 19 

b. Jenis-Jenis Motivasi Belajar 

Jenis-jenis motivasi belajar menurut Djamarah di bagi menjadi dua hal, 

yakni:  

1) Motivasi instrinsik 

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. Motivasi ini timbul tanpa dorongan dari 

luar. Motivasi instrinsik mesrupakan motivasi yang hidup dalam diri peserta 

didik dan berguna dalam situasi belajar yang fungsional. Jadi motivasi yang 

dimaksud disini adalah motivasi yang berasal dari diri siswa atau dari dalam 

yang timbul tanpa ada pengaruh dari luar. 

2) Motivasi ekstrinsik  

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya 

perangsang dari luar. Motivasi ini berasal dari guru. Guru bertanggung jawab 

supaya pembelajaran berjalan dengan baik, oleh karena itu guru berkewajiban 

membangkitkan motivasi ekstrinsik pada peserta didik 

Motivasi ekstrinsik bukan berarti motivasi yang tidak di perlukan dan tidak 

baik dalam pendidikan, motivasi ekstrinsik diperlukan agar anak didik atau 

siswa mau belajar, motivasi ekstrinsik tidak selalu buruk akbibatnya, motivasi 

ini sering digunakan karena bahan pelajaran kurang menarikperhatian siswa 

atau karena sikap tertentu dari guru maupun orang tua.
31

 

Selain itu menurut Woodworth dalam Sardiman menyatakan bahwa 

motivasi dibagi menjadi 3 bagian yakni sebagai berikut: 

                                                 
31

  Djamarah, Syaiful Bahri, 2011, Psikologi Belajar, Jakarta: Rineka Cipta, h 149 
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1) Motif atau kebutuhan organism misalnya kebutuhan minum, makan, bernafas, 

seksual dan lain-lain 

2) Motif-motif darurat misalnya menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas 

dan sebagainya 

3) Motif-motif objektif.
32

 Yakni kebutuhan-kebutuhan yang dilakukan dalam 

sehari-hari 

c. Ciri – Ciri Motivasi Belajar 

Siswa yang mengikuti segala kegiatan pembelajaran tentunya akan 

terlihat dimana siswa yang memiliki motivasi  belajar yang tinggi atau tidak 

sama sekali memiliki motivasi, maka dalam hal ini Sardiman  menyatakan ciri-

ciri siswa yang memiliki motivasi belajar yakni sebagai berikut:  

1)  Tekun menghadapi tugas 

Maksudnya siswa akan bekerja atau berusaha terus menerus dalam 

mengerjakan suatu tugas yang diberikan, dan tidak akan berhenti atau 

bermain-main sebelum dapat menyelesaikan tugas tersebut 

2)  Ulet menghadapi kesulitan 

Maksudnya siswa ketika diberikan tugas – tugas yang sulit yang dirasakan 

siswa tersebut maka siswa tidak mudah untuk putus asa dalam 

mengerjakan segala tugas yang sulit 

3)  Menunjukan minat terhadap bermacam-macam masalah 

Maksudnya siswa selalu menunjukan ketertarikan untuk selalu ikut serta 

dalam pemecahan suatu masalah-masalah dalam belajar seperti diskusi dan  

tanya jawab 

                                                 
32
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4)   Lebih senang bekerja mandiri 

Maksudnya siswa memiliki keinginan yang kuat untuk mengerjakan segala 

tugas dilakuakn sendiri tanpa ada keinginan untuk meniru atau menunggu 

jawaban dari teman 

5)  Dapat mempertahankan pendapatnya 

Maksudnya ketika diskusi dalam belajar dikelas siswa tentu akan saling 

berkomunikasi dengan temannya dan guru, dan siswa tersebut mampu 

mempertahankan segala pendapatnya yang disertai sumber-sumber yang di 

ketahuinya. 

6)  Senang mencari dan memecahkan masalah-msalah soal 

Maksudnya ketika sisw diberikan tugas oleh guru, siswa tersebut 

merasakan penuh kepercayaan diri untuk dapat menyelesaikannya dengan 

benar
33

 

Selain itu Asrori menyatakan bahwa untuk mengetahui siswa yang 

memiliki motivasi dalam pembelajaran ditandai dengan beberapa indikator 

yakni sebagai berikut: 

a) Memiliki gairah yang tinggi 

Maksudnya siswa memiliki keinginan yang kuat untuk selalu mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

b) Penuh semangat 

Maksudnya siswa memiliki kemauan untuk selalu hadir dalam setiap 

pembelajaran dan focus untuk selalu beraktivitas dalam belajar. 
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c) Memiliki penasaran atau rasa ingin tahu yang tinggi 

Maksudnya siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi ketika materi 

pembelajaran sedang dijelaskan oleh guru 

d) Mampu “jalan sendiri” ketika guru meminta siswa untuk mengerjakan 

sesuatu 

Maksudnya siswa mampu mengerjakan suatu tugas secara mandiri tanpa ada 

keinginan mencontek atau menunggu jawaban dari teman. 

e) Memiliki rasa percaya diri 

Maksudnya ketika diberikan tugas atau tanggug jawab yang lain dalam 

kegiatan belajar siswa memiliki kepercayaan diri untuk dapat mengatasinya 

dengan baik. 

f) Memiliki daya konsentrasi yang lebih tinggi 

Maksudnya siswa lebih focus dan berkonsentrasi saat mengikuti 

pembelajaran 

g) Kesulitan dianggap sebagai tantangan yang harus diatasi 

Maksudnya siswa mampu menjalankan segala tugas yang sulit yang 

dijadikan sebagai tantangan untuk selalu mampu menyelesaikannya dnegan 

baik 

h) Memiliki kesabaran dan daya juang yang tinggi 

Maksudnya siswa memiliki sikap pantang menyerah dalam mengatasi segala 

tugas yang diberikan oleh guru
34
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Secara lebih jelas Alex Sobur mengemukakan ciri-ciri motivasi belajar 

yaitu: 

1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu 

yang lama, tidak berhenti sebelum selesai) 

2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) 

3) Tidak memerlukan dorongan untuk berprestasi 

4) Ingin mendalami bahan/ bidang pengetahuan yang diberikan 

5) Selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas dengan 

prestasinya) 

6) Menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah 

7) Senang dan rajin belajar, penuh semangat dan cepat bosan dengan tugas-

tugas rutin 

8) Dapat mempertahankan pendapat-pendapatnya (kalau sudah yakin akan 

sesuatu, tidak mudaj melepaskan hal yang diyakini tersebut) 

9) Mengejar tujuan-tujuan jangka panjang (dapat menunda pemuasan 

kebutuhan sesaat yang ingin dicapai kemudian) 

10) Senang mencari dan memecahkan soal-soal.
35

 

d. Implikasi Motivasi dalam Belajar 

Motivasi bisa dikatakan sebagai salah satu penyebab penting akan 

munculnya perilaku seseorang. Motivasi adalah dorongan, hasrat, yang berasal 

dari diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi bisa membangkitkan 
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daya gerak dan menggerakkan seseorang atau diri sendiri untuk berbuat sesuatu 

dalam rangka mencapai suatu kepuasan atau tujuan. 

Berkaitan dengan proses belajar, agar tercipta suasana kegiatan belajar 

mengajar yang efektif yang dapat mewujudkan hasil belajar yang memuaskan 

ternyata dibutuhkan suatu dorongan dari dalam jiwa siswa. Ada dua faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Peran motivasi sangat potensial untuk mendukung keterlibatan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Guru berperan untuk menetapkan kebutuhan dan motivasi murid-murid 

berdasarkan tingkah laku mereka yang nampak. Masalah bagi guru ialah 

bagaimana menggunakan motivasi murid-murid untuk mendorong mereka 

bekerja mencapai tujuan pendidikan. Dalam usaha untuk mencapai tujuan itu, 

perubahan tingkah laku diharapkan terjadi. Oleh karena itu, tugas guru ialah 

memotivasi murid untuk belajar demi tercapainya tujuan yang diharapkan, serta 

di dalam proses memperoleh tingkah laku yang diinginkan. 

Guru sering menggunakan insentif untuk memotivasi murid-murid atau 

berusaha mencapai tujuan yang diinginkan. Insentif, apapun wujudnya akan 

berguna hanya apabila insentif itu mewakili tujuan yang akan dicapai yang 

kiranya memenuhi kebutuhan psikologis murid-murid. Konsekuensinya guru 

harus kreatif dan imajinasinya di dalam menggunakan insentif untuk 

memotivasi agar berusaha mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.
36

 

Penggunaan media pengajaran atau alat-alat peraga, memberikan nilai 

ulangan sebagai pemicu siswa untuk belajar lebih giat, menumbuhkan dan 
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menimbulkan rasa ingin tahu siswa, mengadakan permainan dan menggunakan 

simulasi, menumbuhkan persaingan dalam diri siswa, merupakan upaya-upaya 

lain untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa. 

Ternyata motivasi memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap 

proses belajar, baik motivasi internal maupun eksternal. Jika seorang anak tidak 

mempunyai motivasi dalam dirinya maka hasil belajar menjadi tidak maksimal. 

Sehingga dia membutuhkan motivasi dari luar, yaitu pemberian motivasi dari 

orang-orang sekitar.
37

 

Al-Ghazali dalam Abdul Majid tentang motivasi mengemukakan bahwa 

setiap kali seorang anak menunjukan perilaku perilaku mulia atau perbuatan 

yangbaik seyogyanya ia memperoleh pujian dan jika perlu diberi hadiah dengan 

sesuatu yang menggembirakan, hal ini tentunya akan memberikan motivasi dan 

adanya upaya mengubah suatu perilaku yang lebih baik lagi.
38

 Sebagaimana hal 

ini juga dijelaskan dalam Al-Qur’an bahwa motivasi untuk malakukan suatu 

bentuk perubahan menjadi lebih baik lagi sebagaimana firman Allah SWT: 

                         

                                

     

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas 

perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan 

sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan  yang ada pada 

diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan 
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terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan 

sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.
39

(QS. Ar-

Ra’d:11) 

Berdasarkan ayat di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 

ternyata motivasi yang paling kuat adalah dari diri seseorang. Motivasi sangat 

berpengaruh dalam gerak-gerik seseorang dalam setiap tindak-tanduknya. 

Sehingga dengan ayat ini menegaskan kepada siswa bahwa untuk memperoleh 

perilaku yangbaik maka dapat mengubah dirinya sendiri dengan motivasi yang 

tinggi, sebab dengan adanya motivasi untuk berubah maka seseorang akan 

melakukannya. 

Dalam kaitannya dengan tingkah laku keagamaan motivasi tersebut 

penting untuk dibicarakan dalam rangka mengetahui apa sebenarnya latar 

belakang suatu tingkah laku keagaman yang dikerjakan seseorang. Disini 

peranan motivasi itu sangat besar artinya dalam bimbingan dan mengarahkan 

seseorang terhadap tingkah laku keagamaan. Namun demikian ada motivasi  

tertentu yang sebenarnya timbul dalam diri manusia karena terbukanya hati 

manusia terhadap hidayah Allah. Sehingga orang tersebut menjadi orang yang 

beriman dan kemudian dengan iman itulah ia lahirkan tingkah laku 

keagaman.
40

 

Selain itu motivasi dan cita-cita yang tinggi  adalah sifat mulia, perangai 

terpuji, akhlak luhur. Siapa yang tinggi motivasinya, maka ia tersifati dengan 

segala keindahan dan barang siapa yang rendah motivasinya, maka ia tersifati 
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dengan segala akhlak yang hina. Dalam Al-Qur’an di jelaskan bahwa setiap 

manusia untuk mencapai keberhasilan harus mempunyai motivasi yang tinggi. 

                      

             

Artinya: Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap 

kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di 

mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu 

sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas 

segala sesuatu.
41

 (Al-Baqarah:148). 

 

Dalam ayat-ayat di atas Allah menjelaskan bahwasanya dalam belajar 

siswa harus meningkatkan motivasi belajar yang tinggi, yang mana dalam 

mengerjakan tugas guru ia harus bersikap jujur atau tidak mencontek, karena 

dengan bersikap jujur tersebut dapat di katakana siswa tersebut telah 

menegakan kebenaran dan telah menjadi saksi yang jujur, karena segala 

pekerjaan yang kita kerjakan Allah telah mengetahuinya. Dan siswa juga harus 

mempunyai suatu motivasi yang tinggi dalam hal belajar, sesuai dengan 

perintah Allah berlomba-lombalah kamu dalam membuat kebaikan, dengan 

seruan ini dapat di jelaskan bahwa siswa apabila termotivasi dalam belajarnya 

akan mencapai nilai yang baik. 

e. Proses Motivasi dalam Belajar 

Dalam psikologi belajar, proses berarti cara-cara atau langkah-langkah 

yang dengannya beberapa perubahan ditimbulkan hingga tercapainya hasil-

hasil tertentu. Jadi, proses belajar dapat diartikan sebagai tahapan perubahan 

perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terjadi dalam diri siswa. 
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Perubahan tersebut bersifat positif dalam arti berorientasi ke arah yang lebih 

maju dari keadaan sebelumnya. 

Mengenai tahap-tahap belajar menurut Muhibbin Syah terdapat 

beberapa pendapat
42

: 

a) Yang dikutipnya dari Jerume S. Bruner, dalam proses belajar siswa 

menempuh tiga tahap: 

1) Tahap Informasi (tahap penerimaan materi) 

2) Tahap Transformasi (tahap pengubahan materi) 

3) Tahap Evaluasi (tahap penilaian materi) 

b) Yang dikutipnya dari F. Wittig dalam bukunya Psychology of Learning 

bahwa setiap proses belajar selalu berlangsung dalam tiga tahapan, 

yaitu: 

1) Acquisition (tahap perolehan/penerimaan informasi. 

2) Storage (tahap penyimpanan informasi) 

3) Retrieval (tahap mendapatkan kembali informasi) 

 

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan motif 

adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak atau 

melakukan sesuatu. Dalam hal belajar, motivasi itu sangat penting, karena 

motivasi bisa dikatakan sebagai syarat mutlak untuk belajar. Di sekolah 

misalnya, seringkali terdapat anak yang malas, tidak menyenangkan, suka 

membolos, dan lain sebagainya. Hal itu terjadi karena guru tidak berhasil dalam 

memberikan motivasi yang tepat untuk mendorong agar siswa mampu bekerja 
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dengan segenap tenaga dan pikirannya. Banyak bakat siswa yang tidak 

berkembang akibat tidak diperolehnya motivasi yang tepat. Jika seseorang 

mendapatkan motivasi yang tepat, maka lebih banyak peluang untuk mencapai 

hasil dan tujuan yang diinginkannya 

3. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pengertian Pendidikan Agama menurut KPPN (Komisi Pembaharuan 

Pendidikan Nasional): Agama menpunyai peranan penting dalam kehidupan 

manusia Pancasila sebab agama merupakan motivasi hidup dan kehidupan serta 

merupakan alat perkembangan dan pengendalian dari yang amat penting. Oleh 

karena itu agama perlu diketahui, dipahami, dan diamalkan oleh manusia 

Indonesia agar dapat menjadi dasar kepribadian sehingga ia dapat menjadi 

manusia yang utuh. 

Pendidikan agama Islam merupakan sistem pendidikan yang 

diselenggarakan atau didirikan dengan niat untuk mengajarkan ajaran dan nilai-

nilai Islam dalam kegiatan pendidikannya.
43

 Untuk menyiapkan peserta didik 

dalam mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui kegiatan pembelajaran yang 

diberikan kepada siswa, termasuk di dalamnya mata Pelajaran Agama Islam 

(PAI). Pendidikan Agama Islam diberikan dengan mengikuti tuntutan bahwa 

agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia yang 

bertakwa kepada Allah SWT. 
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Pelaksanaan pendidikan agama dilakukan oleh pengajar yang meyakini, 

mengamalkan, dan menguasai materi agama tersebut. Pendidikan agama 

merupakan bagian pendidikan yang amat penting yang berkenaan dengan aspek-

aspek sikap dan nilai, antara lain akhlak dan keagamaan. Oleh karena itu 

pendidikan agama juga menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan 

pemerintah.
44

 

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam menekankan keseimbangan, 

keselarasan antara hubungan manusia dengan Allah SWT, sesama manusia, diri 

sendiri dan dengan alam sekitarnya. 

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan secara sederhana diartikan sebagai proses menuju tujuan 

pendidikan yang hendak dicapai. Tanpa adanya tujuan yang jelas akan 

menimbulkan kekaburan atau ketidakpastian, maka tujuan pendidikan 

merupakan faktor yang teramat penting dalam proses pendidikan. 

Lebih lanjut Ali dan Nurhayati menyatakan bahwa : 

 

Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk 1) menumbuhkembangkan akidah 

melalui pemberian, pemupukan dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, 

pengamalan, pembiasaan, pengalaman peserta didik tentang Agama Islam 

sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan 

ketaqwaan kepada Allah SWT. 2) mewujudkan manusia yang berpengetahuan, 

rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi 

(tasamuh), menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta 

mengembangkan budaya Agama Islam dalam komunitas sekolah.
45
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Tujuan pendidikan Islam adalah mencakup tujuan sementara dan tujuan 

akhir pendidikan Islam.Untuk mencapai tujuan akhir pendidikan harus dilampaui 

terlebih dahulu beberapa tujuan sementara. Tujuan akhir pendidikan Islam adalah 

terbentuknya kepribadian muslim.
46

Tujuan pendidikan agama adalah meliputi 

seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, 

kebiasaan dan pandangan. 

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

tujuan pendidikan agama Islam adalah:  memahami ajaran-ajaran Islam secara 

sederhana dan bersifat menyeluruh, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman 

hidup dan amalan perbuatannya, baik dalam hubungannya dengan Allah, dengan 

masyarakat dan hubungan dengan sekitarnya serta dapat membentuk pribadi 

yang berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam.  

B. Penelitian Relevan 

Setelah penulis membaca dan mempelajari beberapa karya ilmiah 

sebelumnya, unsur relevannya dengan penelitian yang penulis laksanakan adalah 

sama-sama meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam dengan teknik 

pembelajaran yang berbeda. Adapun penelitian tersebut adalah: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mayasari pada tahun 2016 dengan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Lingkungan belajar di Sekolah terhadap Akhlak 

Siswa di MTs Nurul Falah, Kampung Paluh, Kec. Mempura, Kab. Siak”. 

Berdasarkan analisa data maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari perhitungan 

korelasi menunjukan ro (korelasi) 0.829. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui 

: df = 28, rt (tabel) pada taraf signifikan 5% = 0, 361, rt (tabel) pada taraf signifikan 
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1% = 0,463. Maka dapat dikatakan r hitung > r tabel yakni (0.361 < 0.829 > 0.463). 

maka dapat dikatakan lingkungan sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap 

akhlak siswa di MTs Nurul Falah, Kampung Paluh, Kec. Mempura, Kab. Siak. 

Dengan hal ini maka hipotesis diterima atau  Ha (hipotesa alternatif) diterima dan 

Ho (hipotesa nol) ditolak.
47

 Adapun persamaanya dengan penelitian ini yakni sama-

sama membahas tentang lingkungan belajar pada variabel X, selain itu perbedaanya 

yakni pada variabel Y peneliti membahas motivasi belajar sedangkan Mayasari 

membahas akhlak siswa. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mustofa Setyo pada tahun 2012 

dengan penelitian yang berjudul “pengaruh lingkungan sekolah terhadap prestasi 

belajar mahasiswa angkatan 2008/2009 Universitas Ahmad Dahlan Semester Ganjil 

Tahun Akademik 2010/2011, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan antaralingkungan sekolah  

terhadap prestasi belajar mahasiswa angkatan 2008/2009 sebesar 7,3%, sedangkan 

92,7% selebihnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dianalisisdalam penelitian 

ini.
48

  Persaman penelitian ini dengan relevan yakni pada variabel X yakni sama-

sama membahas tentang lingkungan sekolah, sedangkan perbedaanya yakni pada 

variabel Y, yang mana peneliti membahas tentang motivasi belajar sedangkan 

Mustofa Setyo membahas tentang prestasi belajar. 
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C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunkan untuk memberikan 

batasan terhadap konsep teoritis, hal ini supaya tidak terjadi salah pengertian di 

dalam penelitian ini. Hubungan antara lingkunagn sekolah dengan motivasi belajar 

dapat dilihat dari indikator-indikator dari lingkungan sekolah menurut Slameto
49

 

adalah sebagai berikut: 

1. Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah dapat di ukur melalui indicator-indikator yang di 

ungkapkan oleh Slameto yang selanjutnya di uraikan kembali menjadi beberapa 

pernyataan. Untuk lebih jelasnya konsep operasional lingkungan sekolah yakni: 

1) Metode mengajar guru 

a) Guru menggunakan metode yang menarik dan menyenangkan 

b) Guru menggunakan metode lebih dari satu atau bervariasi 

c) Guru menggunakan media pembelajaran yang menarik 

d) Guru menggunakan metode-metode terbaru bersifat kelompok 

e) Guru mengenalkan langkah-langkah kegiatan ketika menggunakan metode 

mengajar 

2) Relasi guru dan siswa 

a) Guru senantiasa menyapa siswa sebelum dimulai pembelajaran 

b) Guru senantiasa memperhatikan siswa ketika sedang menjelaskan materi 

c) Guru bersikap akrab dengan siswa ketika belajar dikelas 

d) Guru memberikan penjelasan materi dengan mendekati tempat duduk siswa 

e) Guru memberikan pengarahan kepada siswa yang sulit memahami materi 
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f) Guru senantiasa memberikan jawaban yang benar ketika siswa sulit 

menjawab ketika ada pertanyaan. 

3) Relasi siswa dengan siswa 

a) Membantu teman yang sulit memahami materi 

b) Memberikan bantuan ketika teman membutuhkan pertolongan berupa 

peminjaman buku 

c) Saling berdiskusi dan bekerja sama dalam menjawab pertanyaan guru 

d) Saling menambahkan  pendapat ketika dalam sesi Tanya jawab 

4) Disiplin sekolah 

a) Menyediakan buku pelajaran yang akan dibahas dikelas 

b) Masuk kelas tepat waktu 

c) Menggunakan pakaian yang rapi saat belajar di dalam kelas 

d) Tidak keluar masuk saat guru menjelaskan materi  

5) Pelajaran dan waktu sekolah 

a) Penyusunan jam pelajaran sesuai dan tepat setiap mata pelajaran 

b) Waktu belajar dan istirahat sudah tepat dan sesuai 

6) Keadaan gedung sekolah 

a) Setiap ruang kelas memiliki ventilasi udara yang baik 

b) Ruang kelas bersih dan rapi 

c) Ruang kelas memiliki pencahayaan yang baik 
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2. Motivasi  Belajar 

 Indikator motivasi belajar dapat dilihat dari teori Asrori
50

 yang kemudian 

juga di uraikan menjadi beberapa pernyataan yakni.: 

1) Memiliki gairah yang tinggi 

a) Focus mendengarkan setiap penjelasan guru tentang materi pelajaran  

b) Memperhatikan setiap penjelasan guru 

2) Penuh semangat 

a) Mengikuti segala intruksi guru dalam mengerjakan tugas yang diberikan 

b) Selalu bertanya ketika kurang memahami materi yang dijelaskan oleh guru 

3) Memiliki penasaran atau rasa ingin tahu yang tinggi 

a) Membaca buku  pelajaran sebelum guru menjelaskan pembelajaran dikelas 

b) Mencari jawaban dengan melihat berbagai sumber buku  

4) Mampu “mengerjakan sendiri” ketika guru meminta siswa untuk mengerjakan 

sesuatu 

a) Menjawab setiap pertanyaan secara mandiri tidak mencontek teman 

b) Memunculkan ide-ide baru  saat memecahkan masalah pelajaran 

5) Memiliki rasa percaya diri 

a) Memeriksa kembali hasil jawaban sebelum menyerahkan ke guru 

b) Berani untuk menyampaikan pendapat setiap pembelajaran 

6) Memiliki daya konsentrasi yang lebih tinggi 

a) Menjawab setiap pertanyaan guru dengan teliti dan tepat 

b) Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan tepat waktu 

7) Kesulitan dianggap sebagai tantangan yang harus diatasi 

                                                 
50

 Asrori, Op Cit, h 183  



 36 

a) Tidak mengeluh kepada guru untuk mengerjakan tugas yang sulit 

b) Tetap untuk mengisi jawaban walau soal yang dikerjakan tergolong sulit  

8) Memiliki kesabaran dan daya juang yang tingi. 

a) Menerima masukan pendapat teman dalam mencari solusi dalam 

permsalahan belajar 

b) Bersedia mengikuti remedial saat prestasi rendah 

 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi  

Dari uraian-uraian diatas, sebagai landasan kerja penulis maka diasumsikan 

bahwa: “lingkungan sekolah memiliki hubungan dengan motivasi belajar siswa 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 3 Tambang Kabupaten 

Kampar” 

2. Hipotesis  

Adapun hipotesa yang dapat diajukan adalah terdapat hubungan antara 

lingkungan sekolah dengan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menegah Pertama Negeri 3 Tambang 

Kabupaten Kampar Ha di terima Ho ditolak. 

Ha :   Terdapat hubungan antara lingkungan sekolah dengan motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 3 Tambang Kabupaten Kampar.  
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H0 : Tidak ada hubungan antara lingkungan sekolah dengan motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 3 Tambang Kabupaten Kampar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


