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MOTTO 

 

ُُ َدانِِه أَْو يُ َنصِ رَا نِهِ ِإالَّيُوَلُدَعَلى اْلِفْطرََة، فَأبَ َواُه يُ َهو ِ َما ِمْن َمْوُلوٍد  ََ ُُ اْلََِهم ََ ا ُُ ن ْ ََ ََ ا نِِه، ََ  ِِّ ُ   َأْو ُُ ََ ِم ََ  

َُّوَن فَمَها ِمْن جْدَعاَء ". ُُثَّ يَ ُقوُل أَبُو َر ِِت َفطَ }ِفْطرََة اَّللَِّ الَّ  - عنهرضى هللا -ُهَريْ َرةَ  ََجَْعاَء َهْل ُتُِ

 َُ  النَّاَس َعَلْمهَا{اآلَي

Artinya:     “Tidak ada seorang bayi pun yang dilahirkan kecuali dilahirkan pada 

fitrahnya. Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, 

Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana halnya hewan ternak yang 

dilahirkan dalam keadaan sehat. “Apakah engkau lihat hewan itu 

terputus telinganya?” Kemudian Abu Hurairah R.A berkata, 

“(Tetaplah hendaknya pada) fitrah Allah, fitrah yang Allah telah 

ciptakan manusia pada fitrah itu.” (H.R Tirmidzi).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Muhammad Nashirudin Al-Albani, Shahih Muslim (Bandung: Mizan, 2002), 1068. 
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ABSTRAK 
 

Khirza Fahira Ariftama, 2022: Pemanfaatan Lingkungan Sekolah Dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik Pada Bidang Studi Fikih di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan. 

Kata Kunci: Lingkungan Sekolah, Motivasi Belajar, dan Hasil Belajar. 

Pemanfaatan lingkungan sekolah dengan tujuan meningkatkan motivasi 

belajar ternyata mempunyai peran yang cukup berpengaruh dengan minat belajar 

peserta didik. Lingkungan sekolah mampu menjadi sumber belajar bagi peserta 

didik. Lingkungan sekolah dibedakan menjadi tiga lingkungan fisik, lingkungan 

sosial, dan lingkungan akademis. 

Fokus penelitian ini sebagai berikut 1) Bagaimana pemanfaatan 

lingkungan fisik dalam meningkatkan motivasi belajar intrinsik peserta didik pada 

bidang studi fikih di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan? 2) Bagaimana 

pemanfaatan lingkungan sosial dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik 

pada bidang studi fikih di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan? 3) Bagaimana 

pemanfaatan lingkungan akademis dalam meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik pada bidang studi fikih di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan? 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk: 1) Mendeskripsikan pemanfaatan 

lingkungan fisik dalam meningkatkan motivasi belajar pada bidang studi fikih di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan 2) Mendeskripsikan pemanfaatan 

lingkungan sosial dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada bidang 

studi fikih di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan 3) Mendeskripsikan 

pemanfaatan lingkungan akademis dalam meningkatkan motivasi belajar pada 

bidang studi fikih di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan 

Untuk mencapai tujuan di atas penelitian ini menggunakan penelitian 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan jenis penelitian fenomenologi. Teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data yang  digunakan adalah kondensasi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana 

tahun 2014. Sedangkan untuk menguji keabsahan data yang digunakan adalah 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Hasil penelitian: 1) Kegiatan pembelajaran yang ada di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Lamongan dengan sarana-prasarana yang tersedia sudah cukup 

memadahi dan mendukung dalam pembelajaran fikih dan pembelajaran lainnya. 

Dari fasilitas dan kondisi lingkungan yang ada di madrasah diharapkan motivasi 

belajar dari peserta didik bisa tumbuh dalam dirinya.2) Kegiatan pembelajaran 

yang terselenggara di madrasah sudah baik terutama keaktifan peserta didik 

mengikuti kegiatan yang diadakan oleh madrasah. 3) Kegiatan belajar akan lebih 

efektif dan efisien jika ketersediaan sumber dan bahan ajar memadahi di sekolah 

tersebut. Memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dipercaya 

mampu meningkatkan cara berpikir kritis peserta didik. Oleh karena itu, hubungan 

antara motivasi belajar dengan memanfaatkan lingkungan madrasah sangat 

berkaitan terutama dalam meningkatkan minat belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian  

Pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan sehari-hari. 

Kita sebagai manusia dikaruniai akal dan pikiran sebaiknya dimanfaatkan 

dan dikembangkan sebaik-baiknya. Pendidikan merupakan usaha sadar 

dan sebuah upaya untuk mencerdaskan generasi bangsa dan memajukan 

suatu negara. Adanya pendidikan sangat penting untuk membentuk 

generasi muda yang bermartabat, cendekia, serta memiliki pengetahuan 

yang luas. Melalui pendidikan diharapkan setiap orang yang menempuh 

pendidikan dapat berkembang dengan baik sesuai dengan kemampuannya 

dan bisa menjadi pribadi yang bermanfaat serta berguna untuk orang lain. 

Dalamcperubahan kedua Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2015 

membahash tentang StandarxNasionalzPendidikan, pasal 1 ayat (9), berisi: 

“Standart sarana dan prasarana adalah kriteriajberkenaan dengan 

ruang belajar, tempat berolahraga, tempat ibadah, perpustakaan, 

laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat bekreasi, dan 

berekreasi serta sumber belajar untuk 

penunjanghprosesgpembelajaran, termasuk penggunaan teknologi, 

dan informasi”1. 

 

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak hidup sendirian. 

Dalam kesehariannya manusia berdampingan dengan alam dan makhluk 

hidup yang lain, seperti hewan dan tumbuhan. Manusia merupakan 

makhluk sosial, meraka tidak bisa hidup sendiri. Semuanya saling 

berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu sebagai manusia, 

                                                           
1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. 
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sebaiknya menjaga alam dan lingkungan sekitar guna keberlangsungan 

kehidupannya kelak, mampu menggunakan Sumber Daya Alam 

secukupnya. Allah SWT sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an jika manusia 

adalah faktor utama yang merusak alam. Maka dari itu sebagai manusia 

harus menumbuhkan kecintaanya terhadap lingkungan.  

Melalui pembelajaran dengan pemanfaatan lingkungan sebagai 

motivasi belajar memberikan peserta didik supaya sadar akan kebersihan 

lingkungan dan cara merawat lingkungan sekolah, dari lingkungan alam, 

sekolah maupun sosial dapat menjadikan salah satu motivasi anak dalam 

belajar. Lingkungan sekolah sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang 

peserta didik. Jika lingkungan tersebut memberikan dampak yang baik 

untuk peserta didik maka out put-nya akan berbeda dengan peserta didik 

yang dilatar belakangi lingkungan yang kurang baik.  

 Pembelajaran yang menjadikan lingkungan sebagai suatu sumber 

belajar dapat memberikan pengalaman dan memberikan motivasi untuk 

sarana belajar. Lingkungan sekitar bisa saja dijadikan sarana belajar, 

karena dari lingkungan itu sendiri bisa diamati yang terdiri dari benda mati 

dan hidup yang digunakan sebagai sarana belajar-mengajar. Dalam 

kegiatan belajar-mengajar lingkungan sekolah juga berpengaruh 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Jika dalam sekolah tersebut 

lingkungannya bersih, asri, dan nyaman. Hal ini bisa berpengaruh dalam 

proses belajar peserta didik tersebut.  
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Kondisi lingkungan belajar peserta didik juga berpengaruh dalam 

menentukan tinggi atau rendahnya motivasi belajar peserta didik tersebut 

dalam melakukan kegiatan belajar. Kondisi lingkungan belajar yang di 

maksud adalah kondisi tempat peserta didik melakukan proses belajar, 

bertumbuh dan berkembang untuk menuju kedewasaan, serta bagaimana 

suasana belajar yang menyertai tumbuh dan kembang dari peserta didik 

tersebut. Kondisi lingkungan sekolah mencakup bagaimana keadaan alam, 

lingkungan tempat tinggal, pergaulan dengan teman sebaya, dan 

kehidupan yang berdampingan langsung dengan masyarakat 

kesehariannya.  

Menurut Gerakan Disiplin Nasional (GDN) lingkungan sekolah 

yang mempunyai arti sebagai lingkungan di mana para siswa dibebasakan 

dengan nilai-nilai kegiatan pembelajaran sebagai bidang studi yang dapat 

meresap ke dalam kesadaran hati nuraninya2.  

Lingkungan sekolah mempunyai pengertian yang berbeda. 

Lingkungan menurut KBBI adalah semua yang memengaruhi 

pertumbuhan manusia atau hewan3. Lingkungan  menurut Supardi beliau 

berpendapat bahwa, lingkungan adalah semua benda hidup dan mati, serta 

kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati. 

Lingkungan sekolah menurut Slameto merupakan lingkungan yang 

memberikan pengaruh pada tingkat belajar peserta didik. Hal tersebut bisa 

                                                           
2 Arizal Firdaus, “Menurut Gerakan Disiplin Nasional (GDN) lingkungan sekolah yang 

mempunyai arti sebagai lingkungan”, (Skripsi, UIN Malik Ibrahim Malang, 2017), 16. 
3 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2007), 675. 
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terjadi karena adanya relasi antara guru dan peserta didik, metode 

pembelajaran, sarana dan prasarana, dan tata tertib yang berlaku di sebuah 

lembaga tersebut. 

Dalam unsur-unsur pendidikan yang terdiri dari, peserta didik, 

pendidik, tujuan pembelajaran, alat pembelajaran, dan lingkungan 

pendidikan. Penulis memfokuskan pada lingkungan pendidikan yang 

meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan akademis 

yang sangat berhubungan dengan judul penelitian yang diteliti. 

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa lingkungan adalah 

segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik itu benda mati maupun 

benda hidup. Seluruh kondisi yang ada tersebut bisa memengaruhi tumbuh 

dan perkembangan seseorang, tidak hanya manusia tetapi bisa hewan dan 

tumbuhan. 

Sedangkan definisi dari sekolah adalah lembaga pendidikan secara 

resmi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara sistematis, 

berencana, sengaja, dan terarah yang dilakukan oleh pendidik yang 

professional dengan program yang tertuang dalam kurikulum tertentu dan 

diikuti oleh peserta didik pada setiap jenjang tertentu, mulai dari tingkat 

anak-anak sampai perguruan tinggi.  

Menurut Sumitro mendefinisikan  sekolah yaitu, “Sekolah adalah 

lingkungan pendidikan yang mengembangkan dan meneruskan pendidikan 

anak menjadi Warga Negara yang cerdas, terampil, dan bertingkah laku 

baik.” 
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Dari kedua definisi tersebut bisa diambil kesimpulan, lingkungan 

sekolah adalah jumlah semua benda hidup atau mati yang ada di 

lingkungan tersebut, serta bagaimana kondisi yang ada di dalam lembaga 

pendidikan untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan 

potensinya dengan program pendidikan dengan membiasakan 

menanamkan nilai-nilai tata tertib sekolah yang ada, serta nilai-nilai 

pembelajaran berbagai studi. Dari terlaksananya pendidikan tersebut 

diharapkan bisa membantu peserta didik dalam bertingkah laku baik dan 

tumbuh menjadi peserta didik yang cerdas dan terampil. 

Hal tersebut tidak lepas dari keinginan dan motivasi belajar peserta 

didik. Dalam artian motivasi merupakan dorongan dan semangat 

seseorang individu atau kelompok dalam melakukan suatu kegiatan belajar 

untuk mencapai prestasi belajar supaya menjadi lebik baik lagi karena 

adanya motivasi tersebut. 

Menurut Schunk beliau berpendapat bahwa motivasi selalu 

berhubungan dengan tujuan, aktivitas, dan ketekunan. Peserta didik yang 

memiliki motivasi dan akan terdorong untuk berupaya menggunakan 

kemampuannya supaya bekerja terus-menerus dan ketika menghadapi 

tantangan mereka akan bertahan dan bahkan akan berjuang untuk 

memecahkan sebuah masalah.  

Seorang pendidik tidak dapat menuntut peserta didik untuk 

memiliki motivasi belajar jika tidak lahir dari dirinya sendiri, apabila 

peserta didik termotivasi dalam kegiatan belajar-mengajar dalam sebuah 
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pembelajaran yang sedang berlangsung maka mereka akan tertantang 

untuk melakukan lebih dari yang diminta oleh seorang pendidik tersebut. 

Kata motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling 

memengaruhi, dari definisi keduanya memiliki arti yang berkaitan dan 

saling terhubung satu sama lainnya. Definisi dari belajar adalah perubahan 

tingkah laku secara relatif permanen dan secara potensial terjadi sebagai 

hasil dari praktik atau penguatan (reinforced practice) yang dilandasi dari 

sebuah tujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu4. 

Kata motivasi adalah proses psikologis yang dapat menjelaskan 

perilaku seseorang. Perilaku hakikatnya merupakan orientasi pada suatu 

tujuan. Dengan kata lain, perilaku seseorang dirancang untuk mencapai 

tujuan5. Dengan demikian, motivasi merupakan kekuatan atau usaha untuk 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai suatu 

tujuan yang ingin dicapai. Pada dasarnya usaha ini dirangsang oleh adanya 

berbagai macam kebutuhan, seperti (1) keinginan yang hendak dipenuhi; 

(2) tingkah laku; (3) tujuan dan (4) umpan balik. 

Sementara itu menurut Maslow, sebagai tokoh motivasi aliran 

humanisme, menyatakan bahwa kebutuhan manusia secara hierarkis 

semuanya laten dalam diri manusia. Kebutuhan tersebut mencakup 

kebutuhan fisiologis (sandang-pangan), kebutuhan rasa aman (bebas 

                                                           
4 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan, 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 23. 
5 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan, 5. 
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bahaya), kebutuhan kasih sayang, kebutuhan dihargai dan dihormati, dan 

kebutuhan aktualisasi diri6. 

Motivasi belajar adalah dorongan yang bersumber dari internal dan 

eksternal pada peserta didik yang sedang belajar untuk mengadakan 

perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau 

unsur yang mendukung terdorongnya sebuah tingkah laku tersebut. 

Motivasi belajar dapat tumbuh melalui dua faktor, yakni faktor  intrinsik 

dan ekstrinsik. Jika motivasi belajar timbul karena faktor intrisik, berupa 

hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan 

akan sebuah cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah sebuah 

penghargaan, lingkungan yang kondusif, dan kegiatan belajar yang 

menarik. Kedua faktor tersebut tidak akan tercipta jika tidak ada 

rangsangan tertentu yang menyebabkan seseorang mempunyai keinginan 

untuk melakukan sebuah aktivitas belajar yang lebih semangat. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi dan belajar adalah sebuah 

dorongan baik itu eksternal ataupun internal yang mampu mendorong dan 

menumbuhkan hasrat seseorang untuk melakukan aktivitas atau tujuan 

tertentu. Hal tersebut bisa melahirkan individu atau kelompok memiliki 

keinginan dan dorongan untuk mencapai hasil belajar. 

Dalam agama Islam sangat  menganjurkan untuk berperilaku dan 

menjaga kebersihan lingkungan. Seperti pelajaran fikih, dari pembelajaran 

fikih kita sebagai manusia, terutama umat Islam mengetahui tentang apa 

                                                           
6 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan, 6. 
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itu ‘taharah’ yang mempunyai arti bersuci. Dari sini dapat kita ketahui 

agama Islam juga mengingatkan manusia untuk senantiasa menjaga 

lingkungan, karena jika lingkungan kita bersih dan sehat maka akan 

terciptanya kesehatan rohani dan jasmani.  

Dalam ajaran Islam meyakini jika manusia yang lahir di bumi 

dalam keadaan suci dan fitrah. Seperti yang dijelaskan dalam Hadis dan 

Al-Qur’an bahwa setiap manusia yang lahir di bumi dalam keadaan suci 

dan lingkungan yang memengaruhi tumbuh kembang seseorang, 

Rasulullah SAW bersabda: 

ُُ فَأبَ َواُه يُ َهوِ َدانِِه أَْو يُ َنصِ رَا نِهِ َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإالَّيُوَلُدَعَلى اْلِفْطرََة،  ََ ُُ اْلََِهم ََ ا ُُ ن ْ ََ ََ ا نِِه، ََ  ِِّ ُ   َأْو ُُ ََ ِم ََ  

َُّوَن فَمَها ِمْن جْدَعاَء ". ُُثَّ يَ ُقوُل أَبُو ُهَريْ َرةَ  َر }ِفْطرََة اَّللَِّ الَِِّت َفطَ  - عنهرضى هللا -ََجَْعاَء َهْل ُتُِ

َُ النَّاَس َعَلْمهَا{اآل َي  

Artinya:     “Tidak ada seorang bayi pun yang dilahirkan kecuali dilahirkan 

pada fitrahnya. Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya 

Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana halnya hewan 

ternak yang dilahirkan dalam keadaan sehat. “Apakah engkau 

lihat hewan itu terputus telinganya?” Kemudian Abu 

Hurairah R.A berkata, “(Tetaplah hendaknya pada) fitrah 

Allah, fitrah yang Allah telah ciptakan manusia pada fitrah 

itu.” (H.R Tirmidzi)7.  

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa manusia yang telah lahir di 

bumi dalam keadaan fitrah, Allah SWT menciptakan manusia dengan 

ciptaan yang paling sempurna dan dengan sebaik-baiknya. Dengan 

                                                           
7 Muhammad Nashirudin Al-Albani, Shahih Muslim (Bandung: Mizan, 2002), 1068. 
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demikian seorang bayi lahir di lingkungan muslim maka kemungkinan 

besar bayi tersebut beragama Islam karena orang tuanya yang memberikan 

pengaruh besar pada perkembangan anak. 

Hadis ini sangat berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas, 

lingkungan yang menjadi tempat tinggal manusia sangat berperan penting 

dalam faktor tumbuh dan perkembangan manusia. Faktor lingkungan 

menjadikan manusia tersebut baik atau tidak. Semakin baik lingkungan 

yang ditinggali seseorang, maka kemungkinan besar seseorang itu akan 

baik dan begitupula sebaliknya. 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan merupakan Sekolah 

Menengah Atas yang di bawah naungan Kementrian Agama, karena 

madrasah ini berlabel agama. Oleh karena itu, porsi mata pelajaran agama 

lebih banyak dari pada Sekolah Menengan Atas (SMA) pada umumnya. 

Dalam kegiatan belajar mengajar madrasah berupaya untuk memberikan 

fasilitas yang bisa menunjang kegiatan belajar mengajar menjadi lebih 

baik. Adanya fasilitas yang mendukung pembelajaran maka semakin 

termotivasi pula peserta didik dalam mengikuti pembelajaran.  

Tidak hanya fasilitas saja yang menumbuhkan minat belajar pada 

peserta didik, tetapi metode yang digunakan guru saat mengajar, dan juga 

lingkungan yang nyaman juga dapat menumbuhkan minat belajar pada 

peserta didik. Dalam kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran 

fikih, madrasah memfasilitasi alat pengajar untuk praktik secara langsung 

yang berhubungan dengan bab tersebut, karena jika belajar materi saja dan 
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tidak ada praktik, maka peserta didik tidak bisa memahami dan 

menerapkan pembelajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Karena 

pembelajaran fikih sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat8. 

Salah satu faktor yang menjadikan berhasilnya pembelajaran yang 

terselenggara di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan adalah lingkungan 

pembelajarannya, bagaimana pembelajaran tersebut bisa sampai dan 

mudah dipahami peserta didik tersebut. Faktor dari lingkungan sekolah, 

keluarga, dan masyarakat. Pengaruh terbesar perubahan peserta didik di 

lingkungan sekolah karena waktu yang dihabiskan di sekolah sangat lama. 

Oleh karena itu lingkungan sekolah juga berperan aktif dalam tumbuh 

kembang peserta didik9.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

meneliti hal tersebut. Sehingga penulis mengambil judul “Pemanfaatan 

Lingkungan Sekolah Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik 

Pada Bidang Studi Fikih Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan”. 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian memberikan batasan yang jelas tentang masalah yang 

akan diteliti. Sebelum melakukan penelitian hal yang akan dilakukan 

penulis menetapdian fokus penelitian terlebih dahulu supaya tidak terjadi 

perluasan permasalahan yang tidak akan sesuai dengan tujuan penelitian 

yang akan diteliti nantinya. Oleh karena itu, penulis memfokuskan 

penelitiannya sebagai berikut: 

                                                           
8 Nur Endah Mahmudah, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 11 Januari 2022. 
9 Nur Endah Mahmudah, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 11 Januari 2022. 
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1. Bagaimana pemanfaatan lingkungan fisik dalam meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik pada bidang studi fikih di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Lamongan? 

2. Bagaimana pemanfaatan lingkungan sosial dalam meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik pada bidang studi fikih di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Lamongan? 

3. Bagaimana pemanfaatan lingkungan akademis dalam meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik pada bidang studi fikih di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Lamongan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan pokok dalam suatu penelitian adalah untuk memecahkan 

masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. 

1. Untuk mendeskripsikan tentang pemanfaatan lingkungan fisik dalam 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada bidang studi fikih di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan. 

2. Untuk mendeskripsikan tentang pemanfaatan lingkungan sosial dalam 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada bidang studi fikih di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan. 

3. Untuk mendeskripsikan tentang pemanfaatan lingkungan akademis 

dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada bidang studi 

fikih di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

dan praktis, di antara lain: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan sebagai bagian dari kajian dalam 

mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang pemanfaatan 

lingkungan sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar  peserta 

didik pada bidang studi fikih di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Guru 

Memberikan informasi mengenai pemanfaatan lingkungan sekolah 

dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada bidang 

studi fikih. Dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan solusi 

untuk pendidik supaya memanfaatkan lingkungan sekolah yang 

ada. 

b. Bagi Sekolah 

Memberikan informasi mengenai pemanfaatan lingkungan sekolah 

sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik 

dalam bidang studi fikih juga sebagai bahan pertimbangan untuk 

penyusunan program-program sekolah. 

c.  Bagi Penulis 

Penulis juga dapat mengetahui tentang bagaimana madrasah 

tersebut dalam memanfaatkan lingkungan sekolah dalam 
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meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan untuk menambah 

wawasan baru bagi calon pendidik. 

d. Bagi Pembaca 

Untuk menambah wawasan bagi pembaca, sebagai informasi 

maupun pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut mengenai 

pemanfaatan lingkungan sekolah dalam meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik dalam bidang studi fikih di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Lamongan. 

e. Bagi UIN KH Achmad Siddiq Jember 

Diharapkan dari hasil penelitian ini menjadi literature dan bisa 

membantu mahasiswa lain yang sedang meneliti dengan tema yang 

sama. Semoga dengan penelitian ini menambah wawasan baru 

dalam wacana dunia pendidikan. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian penulis di dalam judul penelitian. Tujuannya 

supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana 

di maksud oleh penulis10. 

1. Pemanfaatan Lingkungan Sekolah 

Pemanfaatan lingkungan sekolah yang dikelola lembaga 

sekolah tersebut guna memberikan ruang pada peserta didik untuk 

mencari dan menggali informasi yang sebanyak-banyaknya di 

                                                           
10 Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah IAIN Jember, (Jember: IAIN 

Jember Press, 2020), 45. 
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lingkungan sekolah tersebut. Kemudian dari informasi yang diperoleh 

mampu dihubungkan dengan pembelajaran yang ada di sekolah.  

Oleh karena itu, harus diciptakannya lingkungan yang bisa 

menghidupkan motivasi peserta didik dalam belajar, lingkungan harus 

benar-benar mendukung peserta didik untuk belajar. Lingkungan 

sekolah yang di dalamnya terdiri dari para pendidik, para staf 

administrasi, dan teman-teman sekelas yang dapat memengaruhi 

semangat belajar peserta didik. 

2. Motivasi Belajar 

Motivasi belajar merupakan usaha atau dorongan individu atau 

kelompok dalam mencapai suatu tujuan. Motivasi tumbuh karena ada 

faktor lain yang ada dalam diri seseorang. Dalam motivasi terkandung 

adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, 

dan mengarahkan sikap seseorang pada hal yang positif. Motivasi itu 

berlaku dalam semua kegiatan, terutama dalam hal belajar. Motivasi 

belajar bisa juga dikatakan sebagai semangat seorang peserta didik 

dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan belajar, 

supaya lebih bersemangat dan giat dalam belajar untuk mendapatkan 

nilai dan prestasi yang baik. Motivasi belajar dibagi menjadi dua, 

yakni: motivasi belajar intrinsik dan ekstrinsik. 

3. Peserta Didik 

 Peserta didik atau seseorang yang mengikuti proses pembelajaran 

di suatu lembaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang berusaha 



 

 
 

15 

untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran atau 

mengikuti suatu pembelajaran. Dalam mereka menempuh sebuah 

pendidikan tidak ada unsur paksaan, mereka melakukan dengan sadar. 

Peserta didik adalah seseorang yang mempunyai pilihan untuk 

menempuh jalur pendidikan karena sesuai dengan harapan bangsa. 

Karena sudah tercantum dalam undang-undang setiap warga negara 

diwajibkan menempuh pendidikan dengan layak. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa yang di maksud 

dengan pemanfaatan lingkungan sekolah dalam meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik pada bidang studi fikih di Madrasah Aliyah Negeri 

1 Lamongan adalah memanfaatkan lingkungan sekolah yang telah 

disediakan di sekolah tersebut untuk menggali informasi dari 

lingkungan yang ada dan kemudian dihubungkan dalam pembelajaran 

yang mana peserta didik bisa menumbuhkan motivasi belajar peserta 

didik. 

F. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagi 

berikut: 

Bab I pendahuluan. Pada bab ini penulis membahas tetang latar 

belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan definisi istilah. 

Bab II kajian pustaka. Pada bab ini membahas kajian terdahulu 

yang terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dilanjutkan 
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dengan kajian teori yang membahas tentang teori apa saja yang dijadikan 

pijakan dalam penelitian.  

Bab III metode penelitian. Pada bab ini membahas tentang metode 

penelitian yang akan digunakan selama penelitian berlangsung. Meliputi 

pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, 

terknik pengumpulan data, analisis data, dan tahapan penelitian.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
A. Penelitian Terdahulu 

 Pada bagian ini, penulis mencantumkan berbagai hasil penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian 

membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasi atau belum 

terpublikasi (skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya). Dengan melakukan 

langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinal dan posisi 

penelitian yang hendak dilakukan11. 

1. Penelitian ini dilakukan oleh Merli Puspita, Skripsi, 2018, Pengaruh 

Lingkungan Belajar Terhadap Motivasi Belajar Siswa Ditinjau Dari 

Locus Of Control Survei Pada Siswa Kelas XII SMA Di Kotamadya 

Yogyakarta12. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian 

survei. 

  Penulis ini sama-sama memanfaatkan lingkungan sebagai motivasi 

belajar siswa dan sama-sama mengambil subjek penelitian siswa SMA. 

Lokasi penelitian berada di enam SMA di Kotamadya Yogyakarta. Hasil 

dari penelitian ini menghasilkan angket untuk mengetahui hasil belajar 

siswa. 

                                                           
11 Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah IAIN Jember, 45. 
12 Merli Puspita, “Pengaruh Lingkungan Belajar Terhadap Motivasi Belajar Siswa 

Ditinjau Dari Locus Of Control Survei Pada Siswa Kelas XII SMA Di Kotamadya Yogyakarta”, 

(Skripsi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2018), 31. 
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2. Penelitian ini dilakukan oleh Lili Suryani, Skripsi, 2018, Pemanfaatan 

Lingkungan Sekolah Terhadap Hasil Belajar Ilmu Alam Terpadu Di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 28 Kabupaten Tebo13. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian metode quasi 

eksperimen, yang merupakan salah satu metode kuantitatif. Penelitian ini 

sama-sama meneliti tentang pemanfaatan lingkungan sekolah. Namun, 

dalam penelitian ini memfokuskan pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam. Lokasi penelitian berada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 28 

Kabupaten Tebo pada kelas VII semester genap. Hasil penelitian ini 

menyarankan agar guru menerapkan pemanfaatan lingkungan sekolah 

dalam pembelajar IPA Terpadu 

3. Penelitian ini dilakukan oleh Ika Nurjannah Arif, Skripsi, 2018, Pengaruh 

Lingkungan Sekolah Terhadap Motivasi Belajar Murid SD Bisra 

Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa14.  

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei dengan jenis 

kuantitatif. Penulis ini sama-sama mengangkat judul tentang pengaruh 

lingkungan sekolah sebagai motivasi belajar. Hasil penelitian Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi murid, guru, dan kepala 

sekolah. Saran yang diajukan ialah hendaknya lingkungan sekolah 

                                                           
13 Lili Suryani, “Pemanfaatan Lingkungan Sekolah Terhadap Hasil Belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam Terpadu di Sekolah Menengah Pertama Negeri 28 Kabupaten Tebo”, (Skripsi, 

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2018), 18. 
14 Ika Nurjanna Arif, “Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Motivasi Belajar Murid 

SD Bisra Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa”, (Skripsi, Universitas 

Muhammadiyah Makasar, Makasar, 2018), 51. 
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diciptakan secara aman dan nyaman agar hasil belajar murid menjadi 

optimal 

4. Penelitian ini dilakukan oleh Kurnia Rosita, Jurnal, 2018, Pemanfaatan 

Lingkungan Sekolah Sebagai Sumber Belajar Pada Mata Pelajaran IPA 

Di Sekolah Dasar15. 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, 

teknik pengumpulan data bisa berupa observasi, interview. Penelitian ini 

sama-sama mengangkat judul tentang pemanfaatan lingkungan sekolah 

sebagai sumber belajar. Yang membedakan penelitian ini adalah penelitian 

ini memfokuskan pada mata pelajaran IPA di Sekolah Dasar. Hasil 

penelitian ini yaitu bahwa pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar 

pada mata pelajaran IPA di Sekolah Dasar terkait indikator lingkungan 

sebagai sumber belajar yang pertama yaitu mengatasi kebosanan dalam 

belajar, kedua memberikan suasana belajar yang menyenangkan bagi 

siswa, ketiga siswa dapat belajar mandiri, keempat kesempatan untuk 

menerapkan teori, kelima memperluas berpikir siswa, keenam 

meningkatkan prestasi belajar.  

Dari keenam indikator tersebut terlihat guru dapat memanfaatkan 

lingkungan sebagai sumber dan media belajar pada mata pelajaran IPA di 

kelas V B Sekolah Dasar Negeri 34/I Teratai Muara Bulian. 

5. Penelitian ini dilakukan oleh Diah Sulvita, Skripsi, 2021, Pengaruh 

Pemanfaatan Lingkungan Sekitar Sebagai Sumber Pembelajaran IPS 

                                                           
15 Kurnia Rosita, “Pemanfaatan Lingkungan Sekolah Sebagai Sumber Belajar Pada Mata 

Pelajaran IPA Di Sekolah Dasar”, (Jurnal, Universitas Jambi, 2018),  8. 
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Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII MTs Ma’arif Al-Hikmah Ngrayun 

Tahun 2020/202116. 

 Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dalam 

penelitiannya dengan metode statistika regrensi. Penelitian ini sama-sama 

memanfaatkan lingkungan sekitar dalam ranah pembelajaran. Namun, 

penelitian ini memfokuskan pada mata pelajaran IPS. Lokasi penelitian ini 

berada di MTs Ma’arif Al-Hikmah Ngrayun pada siswa kelas VII. Hasil 

dari penelitian ini menghasilkan angket untuk mengetahui hasil belajar 

siswa. 

Tabel 2.1 

Pemetaan Kajian Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 “Pengaruh 

Lingkungan Belajar 

Terhadap Motivasi 

Belajar Siswa 

Ditinjau dari Locus Of 

Control Survei Pada 

Siswa Kelas XII SMA 

Di Kotamadya 

Yogyakarta”. Pada 

tahun 2018. Merli 

Puspita. 

Peran lingkungan 

belajar terhadap 

motivasi belajar 

siswa ditinjau dari 

Locus Of Control 

Survei, tidak ada 

pengaruh positif 

lingkungan keluarga, 

sekolah,dan 

masyarakat terhadap 

motivasi belajar. 

a. Penulis ini 

sama-sama 

memanfaatkan 

lingkungan 

sebagai 

motivasi 

belajar siswa 

dan sama-sama 

mengambil 

subjek 

penelitian 

siswa SMA. 

a. Jenis penelitian 

yang digunakan 

peneliti adalah 

penelitian survei. 

 

b.Lokasi 

penelitian 

2 “Pemanfaatan 

Lingkungan Sekolah 

Terhadap Hasil 

Belajar Ilmu Alam 

Terpadu Di Sekolah 

Menengah Pertama 

Negeri 28 Kabupaten 

Tebo”. Pada tahun 

2018. Lili Suryani. 

Pemanfaatan 

lingkungan sekolah 

memberikan efek 

lebih tinggi terhadap 

hasil belajar ilmu 

pengetahuan alam 

terpadu.  

a. Penelitian ini 

sama-sama 

meneliti tentang 

pemanfaatan 

lingkungan 

sekolah. 

a.Penelitian ini 

menggunakan 

metode penelitian 

metode quasi 

eksperimen, yang 

merupakan salah 

satu metode 

kuantitatif. 

b. Fokus pada 

                                                           
16 Dian Sulvita, “Pengaruh Pemanfaatan Lingkungan Sekitar Sebagai Sumber 

Pembelajaran IPS Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII MTs Ma’arif Al-Hikmah Ngrayun 

Tahun Ajaran 2020/2021”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021), 32. 
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mata pelajaran 

IPA. 

 

c. Lokasi 

penelitian dan 

subjek 

penelitian di 

SMP. 

 

3 “Pengaruh 

Lingkungan Sekolah 

Terhadap Motivasi 

Belajar Murid SD 

Bisra Kecamatan 

Bontonompo Selatan 

Kabupaten Gowa”. 

Pada tahun 2018. Ika 

Nurjannah Arif. 

Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat 

bermanfaat bagi 

murid guru dan 

kepala sekolah saran 

yang diajukan ialah 

hendaknya 

lingkungan sekolah 

diciptakan secara 

aman dan nyaman 

agar hasil belajar 

murid menjadi 

optimal. 

a. Penulis ini 

sama-sama 

mengangkat 

judul tentang 

pengaruh 

lingkungan 

sekolah sebagai 

motivasi belajar. 

a.Penelitian ini 

menggunakan 

metode penelitian 

survei dengan 

jenis kuantitatif. 

 

b.Lokasi 

penelitian. 

4 “Pemanfaatan 

Lingkungan Sekolah 

Sebagai Sumber 

Belajar Pada Mata 

Pelajaran IPA di 

Sekolah Dasar”. Pada 

tahun 2018. Kurnia 

Rosita. 

Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa 

hasil wawancara dan 

observasi yang 

diperoleh,  bahwa 

pemanfaatan 

lingkungan sebagai 

sumber belajar dapat 

membuat siswa lebih 

cepat memahami dan 

mengerti dengan apa 

yang dipelajari 

sehingga dapat 

memudahkan untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran. 

a. Dalam 

penelitian ini 

penulis 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif, teknik 

pengumpulan 

data bisa berupa 

observasi, 

interview. 

 

b. Penelitian ini 

sama-sama 

mengangkat 

judul tentang 

pemanfaatan 

lingkungan 

sekolah sebagai 

sumber belajar. 

a. Lokasi 

penelitian. 

 

b. Subjek pada 

siswa SD. 

5 “Pengaruh 

Pemanfaatan 

Lingkungan Sekitar 

Sebagai Sumber 

Pembelajaran IPS 

Pemanfaatan 

lingkungan sekitar 

sumber pembelajaran 

IPS siswa kelas VII 

MTs Ma’arif Al-

a. Penelitian ini 

sama-sama 

memanfaatkan 

lingkungan 

sekitar dalam 

a.Penelitian ini 

menggunakan 

penelitian 

kuantitatif dalam 

penelitiannya 
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Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Kelas 

VII MTs Ma’arif Al-

Hikmah Ngrayun 

Tahun 2020/2021”. 

Pada tahun 2021. Diah 

Sulvita. 

Hikmah Ngrayun 

dapat dikatakan 

cukup dan terdapat 

hasil yang signifikan 

terhadap hasil belajar 

siswa. 

ranah 

pembelajaran. 

dengan metode 

statistika regrensi. 

 

b.Lokasi 

penelitian. 

 

 

 Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu yang sudah disebutkan, 

adanya perbedaan dan persamaan dari penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Dengan 

pemanfaatan lingkungan sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar  

peserta didik di bidang studi Fikih. 

B. Kajian Teori 

Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin 

memperdalam wawasan penulis dalam mengkaji permasalahan yang hendak 

dipecahkan sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian. Berbeda dengan 

penelitian kuantitatif, posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan 

sebagai perspektif atau pisau analisis, bukan untuk diuji17. 

1. Pemanfaatan Lingkungan Sekolah 

a. Pengertian Lingkungan  

Lingkungan menurut KBBI lingkungan adalah semua yang 

memengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan18. Menurut Munib 

lingkungan secara umum diartikan sebagai kesatuan dengan semua 

benda, daya, makhluk hidup, dan keadaan, manusia juga termasuk 

bagian dari lingkungan. Manusia yang saling memengaruhi antara 

                                                           
17 Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah IAIN Jember, 52. 
18 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2007), 708. 
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manusia satu dengan yang lainnya, sehingga menciptakan 

kesejahteraan dalam lingkungan tersebut19.  

Menurut Zakiyah Darajat, lingkungan merupakan segala sesuatu 

yang tampak dan terdapat alam dalam kehidupan yang senantiasa 

berkembang. Ia adalah seluruh yang ada, baik manusia maupun benda 

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

kejadian atau hal-hal yang mempunyai hubungan dengan seseorang20. 

Lingkungannya dapat diartikan secara luas dan di dalam 

lingkungan sekitar kita tidak hanya terdapat satu faktor saja tetapi 

meliputi beberapa faktor lain. Lingkungan dapat memengaruhi 

perubahan tingkah laku seseorang yang ada di lingkungan tersebut, 

sama seperti pendapat dari Beroya yang mengartikan lingkungan 

sebagai segala sesuatu yang meliputi organisme yang dapat 

memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan lingkungannya21. 

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan di atas 

dapat ditarik kesimpulan, lingkungan adalah segala sesuatu yang 

tampak dan ada dalam sekitar kita yang bisa tumbuh dan berkembang, 

di sana terdapat manusia, hewan, dan tumbuhan. 

b. Sekolah 

Sekolah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat 

                                                           
19 Munib Achmad, Pengantar Ilmu Pendidikan (Semarang: Unnes Press, 2011), 5. 
20 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 63. 
21 I Gusti Bagus Arjuna, Geografi Lingkungan Sebuah Induksi (Jakarta: PT. Raja 

Grafinda, 2013), 26. 
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menerima dan memberi pelajaran22. Sekolah merupakan suatu lembaga 

yang didirikan untuk proses pembelajaran yang dalam kegiatan 

belajar-mengajar masih dalam pengawasan seorang pendidik atau guru 

dengan tujuan meningkatkan kecerdasan serta membantu pembentukan 

moral serta karakter peserta didik supaya menjadi pribadi yang lebih 

berkualitas. 

Menurut Syamsu Yusuf mendefinisikan sekolah yaitu sekolah 

merupakan lembaga formal yang secara sistematis melaksanakan 

program bimbingan, latihan, dan pengajaran dalam rangka membantu 

peserta didik supaya mampu mengembangkan potensi yang ada dalam 

dirinya23.  

Unsur-unsur sekolah, meliputi: 

1) Kepala Sekolah 

2) Tenaga kependidikan 

3) Guru 

4) Proses belajar mengajar 

Jadi dapat disimpulkan, dari beberapa definisi yang telah 

disebutkan sebelumnya, sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan 

yang di sana terdapat kegiatan belajar-mengajar dalam rangka 

mencerdaskan peserta didik serta membantu pembentukan moral agar 

melahirkan generasi yang terpelajar dan terdidik dalam lingkungan 

                                                           
22  Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2007), 1054. 
23 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007), 54. 
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tersebut. Dalam sekolah terdapat kepala sekolah, guru, peserta  didik, 

dan semua yang ada dalam lingkup sekolah. 

c. Unsur-unsur Pendidikan 

Pendidikan sebagai sarana dalam mengembangkan diri guna menjadi 

pribadi yang memiliki nilai tri kompetensi dasar, yaitu: intelektual, 

humanitas, dan religualitas. Dalam arti sederhana dengan adanya 

pendidikan, masyarakat mampu membina kepribadiannya sesuai dengan 

nilai-nilai yang terkandung dalam lingkungan masyarakat dan kebudayaan. 

Ada beberapa pendapat terkait dengan unsur-unsur dalam pendidikan. 

Menurut Ramayulis, ada beberapa unsur dalam pendidikan, yaitu24: 

1) Kegiatan pendidikan yang meliputi: pendidikan diri sendiri, pendidikan 

oleh lingkungan, pendidikan oleh seseorang terhadap orang lain. 

2) Binaan pendidikan, mencakup: jasmani, akal, dan kalbu. 

3) Tempat pendidikan, mencakup: rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. 

4) Komponen pendidikan, meliputi: dasar, tujuan, materi, metode, 

evaluasi, administrasi, dana, dan lain sebagainnya. 

Unsur-unsur pendidikan menurut Umar Tirtaraharja dan S.L. La Sulo 

bahwa unsur-unsur pendidikan terdiri dari: 

1) Subjek yang dibimbing (peserta didik) 

Peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang tersedia pada 

jalur dan jenjang pendidikan tertentu. 

                                                           
24 Haeran, Landasan Pendidikan  (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 40. 
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2) Orang yang membimbing (pendidik) 

Pendidik ialah pelaku utama dalam tujuan dan sasaran pendidikan yaitu 

membentuk manusia berkepribadian dan dewasa. 

3) Interaksi antara peserta didik dengan pendidik (interaksi edukasi) 

Hubungan antara peserta didik dengan pendidik adalah hubungan yang 

tak dapat dipisahkan keduanya saling berhubungan yang menghasilkan 

perambahan intelektual. 

4) Ke arah mana bimbingan ditujukan (tujuan pendidikan) 

Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, 

luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. 

5) Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan (materi pendidikan) 

Dalam dunia pendidikan sekolah, materi telah dirancang dalam 

kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. 

6) Cara yang digunakan dalam bimbingan (alat dan metode) 

Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan 

ataupun diadakandengan sengaja untuk mencapai tujuan25. 

Adapun pendapat lain mengenai unsur-unsur pendidikan, yaitu: 

1) Peserta didik 

Peserta didik atau disebut dengan subjek didik, merupakan 

pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya. 

 

                                                           
25 Haeran, Landasan Pendidikan, 41-47. 
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2) Pendidik 

Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab pelaksanaan 

proses pendidikan dengan sasaran peserta didik. 

3) Interaksi edukatif antara peserta didik dan pendidik 

Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik 

antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan 

pendidikan pada saat pembelajaran berlangsung. 

4) Materi/isi pendidikan (kurikulum) 

Materi atau kurikulum adalah alat untuk mencapai suatu tujuan. 

5) Konteks yang memengaruhi pendidikan 

Alat dan metode diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan 

ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan 

pendidikan. 

6) Perbuatan pendidik 

Tata cara atau sikap yang ditunjukan pendidik pada saat 

penyampaian materi. 

7) Lingkungan pendidikan 

Lingkungan pendidikan bisa disebut juga dengan tri pusat 

pendidikan, yakni sebagai berikut: 

(a) Lingkungan keluarga 

(b) Lingkungan sekolah 

(c) Masyarakat 
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8) Evaluasi dan tujuan pendidikan26 

Evaluasi dan tujuan pendidikan merupakan sikap mengulas 

kembali pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari dalam bentuk 

latihan dan tugas. 

Dari beberapa pendapat di atas yang menyebutkan tentang 

unsur-unur pendidikan meliputi: peserta didik, pendidik, alat 

pengajaran, tujuan pendidikan, dan lingkungan pendidikan. 

d. Pemanfaatan Lingkungan Sekolah  

Lingkungan sekolah menurut pendapat dari Ki Hajar Dewantara 

merupakan lingkungan kedua yang perlu diperhatikan setelah 

lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang di maksud adalah in 

loco parentis atau mengambil alih peran orang tua (orang tua kedua di 

sekolah). Dengan kata lain, apa yang telah ditanamkan dalam 

lingkungan keluarga akan diteruskan dan bisa saja dimodifikasi 1agi di 

lingkungan sekolah tersebut peserta didik27. 

Menurut Slameto lingkungan sekolah adalah lingkungan 

memengaruhi tingkat keberhasilan belajar siswa. Beliau juga 

menerangkan bahwa faktor sekolah memengaruhi belajar mencakup 

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

                                                           
26 Septian Nur Ika Trisnawati, Pengantar Pendidikan Indonesia: Arah Baru Dalam 

Membentuk Profil Pancasila (Jakarta: CV. Tahta Media Group, 2022), 52-58. 
27 Faisal Faliyandra, Tri Pusat Kecerdasan Sosial Membangun Hubungan Baik Antar 

Manusia Pada  Lingkungan Pendidikan Di Era Teknologi (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 

2019), 149. 



30 
 

 
 

dengan siswa, disiplin sekolah, waktu sekolah, sarana prasarana, 

metode belajar, dan tugas rumah28. 

Menurut Hasbullah lingkungan sekolah adalah lembaga 

pendidikan formal, teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan 

mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat (mulai dari taman kanak-

kanak sampai perguruan tinggi)29. 

Lingkungan sekolah merupakan lingkungan sosial (guru dan 

tenaga kependidikan, teman-teman sekolah serta budaya sekolah) dan 

lingkungan sekolah non formal (kurikulum, program, dan sarana 

prasarana) dalam pendidikan formal yang memberikan dukungan 

terhadap pembentukan jiwa kewirausahaan dan pengembangan potensi 

kewirausahaan peserta didik30. 

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi di atas, pengertian 

pemanfaatan lingkungan sekolah merupakan tempat peserta didik 

dalam menjalankan kegiatan-kegiatan belajar yang ada di lingkungan 

sekolah tersebut. Dalam sekolah tersebut peserta didik mendapatkan 

pendidikan dan memperoleh ilmu berupa pengetahuan, keterampilan, 

dan perubahan sikap yang terjadi pada diri peserta didik baik di dalam 

kelas maupun luar kelas dengan mengikuti dan menaati peraturan yang 

sudah ditetapkan dalam lingkungan sekolah tersebut sehingga proses 

belajar-mengajar bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

                                                           
28 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2010), 54-71. 
29 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 46. 
30 Siti Hamidah, “Pengaruh Self-efficacy, Lingkungan Keluarga, Lingkungan Sekolah 

Terhadap Minat Berwirausaha Siswa SMK Jasa Boga“, Jurnal Pendidikan, 2 (Juni, 2014), 199. 
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Dalam lingkungan sekolah tersebut terdiri dari guru, peserta didik, 

tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan semua yang berhubungan 

dengan kegiatan belajar mengajar. 

Menurut Sofan Amri lingkungan sekolah meliputi: 

1)  Fisik yaitu berupa bangunan, alat, media, dan gurunya. 

2) Non fisik yaitu berupa kurikulum, norma, dan pembiasaan nilai-

nilai yang ada dalam sekolah tersebut31. 

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata lingkungan sekolah 

meliputi: 

1) Lingkungan fisik sekolah merupakan lingkungan yang kondusif 

memiliki peran kontribusi dalam memberikan kenyamanan dan 

kelangsungan kegiatan pembelajaran peserta didik di kelas. Seperti: 

sarana dan prasarana belajar, sumber-sumber belajar, dan media 

belajar. 

2) Lingkungan sosial menyangkut hubungan siswa dengan teman-

temannya, guru-gurunya, keluarga, dan staf sekolah yang lain. 

3) Lingkungan akademis yaitu suasana sekolah dan pelaksanaan 

kegiatan belajar-mengajar dan berbagai kegiatan ekstrakulikuler32. 

                                                           
31 Sofan Amri, Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran (Jakarta: 

Prestasi Pustaka, 2011), 106. 
32 Wulaningsih “Pengaruh Kebiasaan Belajar Dan Lingkungan Sekolah Terhadap Prestasi 

Belajar Pada Kompetensi Mengelola Kartu Aktiva Tetap Siswa Kelas XI Program Keahlian 

Akuntansi SMK Muhammadiyah Cawas Tahun Ajaran 2011/2012” (Skripsi, Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2012), 11. 



32 
 

 
 

Dapat kita ketahui lingkungan sekolah sangat memengaruhi 

perkembangan belajar peserta didik. Lingkungan sangat berperan 

penting dalam kegiatan belajar peserta didik di sekolah.  

Lingkungan sekolah dibagi menjadi tiga seperti yang sudah 

disebutkan, yaitu: lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan 

akademis. Dari ketiga lingkungan tersebut dapat diketahui jika 

lingkungan sekolah bermanfaat untuk peserta didik dalam mentransfer 

pengetahuan dengan teman-temannya, setelah mereka mendapatkan 

ilmu baru dari gurunya. Mereka juga memanfaatkan lingkungan 

sekitar, seperti staf sekolah, kualitas guru, metode pengajaran, sarana-

prasarana, dan lain sebagainya. 

1) Lingkungan fisik  

Lingkungan fisik merupakan lingkungan yang memberikan ruang 

untuk bergerak dan semua aspek yang berkaitan dengan sirkulasi 

udara serta penyegaran pemikiran bagi peserta didik setelah 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang disebut fasilitas yang telah 

disediakan di lembaga sekolah tersebut. Sarana dan prasana tersebut 

bermanfaat bagi keberhasilan belajar di sekolah tersebut33. 

Lingkungan fisik yang menguntungkan dan memenuhi syarat 

akan mendukung meningkatnya intensitas pembelajaran peserta didik 

dan mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan dalam 

mengajar. Pengelolaan kelas di sekolah sangat diperlukan karena tidak 

                                                           
33 Muhammad Faiz Muzakky, “Pengaruh Self-Efficacy, Lingkungan Sosial dan 

Lingkungan Fisik Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas XII IPS MAN 

Babakan Lebaksiu Tahun Ajaran 2014/2015” (Universitas Negeri Semarang, 2015), 127. 
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hanya menyangkut tentang pengajaran saja, fasilitas fisik, dan 

rutinitas, tetapi menyiapkan kondisi kelas dan lingkungan guna 

terciptanya kenyamanan dan suasana belajar yang efektif. Oleh karena 

itu, sekolah dan kelas perlu diadakannya pengelolaan secara baik dan 

menciptakan iklim belajar yang menunjang34. 

Lingkungan fisik yang memenuhi syarat, mampu memengaruhi 

belajar peserta didik dan mendukung intesitas proses kegiatan belajar 

mengajar peserta didik di samping itu pula mempunyai pengaruh 

terhadap tujuan pembelajaran. Pada pengelompokan dari lingkungan 

fisik terdiri dari, keluarga, rumah,masyarakat, kawan bermain,dan 

sebagainnya35. 

Lingkungan sekolah juga sangat berpengauh terhadap suatu 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran peserta didik, karena kegiatan 

pembelajaran tersebut akan dilaksanakan di tempat lingkungan 

sekolah tersebut berada. Dari ruang lingkup tersebut yang membentuk 

secara tidak langsung pada proses kegiatan belajar mengajar. Tidak 

hanya saat kegiatan belajar mengajar saja yang membuat peserta didik 

betah di tempat tersebut, akan tetapi lingkungan yang bersih, kondusif 

dan nyaman mampu menjadikan peserta didik nyaman saat belajar36. 

                                                           
34 Warni Tune Sumar, “Pengelolaan Kelas dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa”, 

(Jambura Journal of Education Management, Universitas Negeri Gorontalo, 2020), 51.  
35 Riska Handayani, “Pengaruh Lingkungan Tempat Tinggal dan Pola Asuh Orang Tua 

Terhadap Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar”, (Jurnal Tunas Bangsa, Universitas  Negeri 

Jakarta, 2019), 7. 
36 Euis Karwati dan Doni Juni, Manajemen Kelas, (Bandung: Alfabeta, 2015), 271. 
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Lingkungan sekolah yang kondusif memiliki peran kontribusi 

dalam memberikan kenyamanan dan kelangsungan kegiatan 

pembelajaran siswa di dalam kelas. Siswa yang merasa nyaman 

dengan lingkungan sekolah tersebut motivasi belajarnya tinggi dan 

positif, dapat dikategorikan memiliki motivasi, minat,dan wawasan 

yang lebih luas mengenai bagaimana pentingnya ilmu tersebut dengan 

hal tersebut peserta didik mampu memperoleh hasil belajar yang 

maksimal37. 

Menurut Suprayekti dalam Syamsul Arifin, lingkungan fisik 

merupakan lingkungan di mana terdapat siswa di sekitarnya, termasuk 

berada di dalam kelas dan ada ruang lingkup sekolah.lingkungan fisik 

ini berupa situasi dan kondisi kelas, sarana, maupun prasarana yang 

dibutuhkan sebagai penunjang kegiatan pembelajaran, serta 

penggunaan media belajar yang dipergunakan guru saat mengajar38. 

Menurut Saroni dalam Muhammad Faiz Muzzaky, lingkungan 

fisik merupakan lingkungan yang dapat menyediakan ruang untuk 

bergerak dan semua aspek yang berkaitan dengan sirkulasi udara dan 

fasilitas yang tersedia di sekolah39. 

                                                           
37 Zaqya Nurastanti, Sukirman,dan Fajri Ismail, “Pengaruh Lingkungan Belajar di 

Sekolah Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fikih Kelas XI Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Banyuasin”, (Jurnal PAI Raden Fatah, 2019), 14. 
38 Syamsul Arifin, “Hubungan Antara Kondisi Lingkungan belajar di Sekolah dan Hasil 

Belajar IPA Siswa Kelas V”, (Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Edisi 34, 2016), 2. 
39 Muhammad Faiz Muzakky, “Pengaruh Self-Efficacy, Lingkungan Sosial dan 

Lingkungan Fisik Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas XI IPS MAN Babakan 

Lebaksiu Tahun Ajaran 2014/2015”, 127 
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Dapat disimpulkan bahwasanya definisi dari lingkungan fisik 

merupakan lingkungan yang ditinggali peserta didik dalam mencari 

ilmu dan penegtahuan, yang meliputi: guru, peserta didik,sarana-

prasarana,dan sumber belajar.  

2) Lingkungan sosial  

Lingkungan sosial merupakan lingkungan sekolah yang di 

dalamnya terdapat warga sekolah, baik itu Kepala Sekolah, guru, 

karyawan, semua teman sekolah, semuanya dapat memengaruhi 

semangat belajar peserta didik itu sendiri. Para guru mampu 

menunjukkan sikap dan waperilaku yang baik, hal tersebut mampu 

memberikan semangat dan menumbuhkan motivasi yang positif40.  

Menurut Dalyono lingkungan sosial adalah semua orang atau 

manusia yang memengaruhi kita. Pengaruh dari lingkungan tersebut 

ada yang diterima secara langsung dan ada yang tidak bisa diterima 

secara langsung. Contoh perilaku yang dapat diterima dalam 

pergaulan sehari-hari, meliputi: teman-teman. Keluarga, kawan 

sekolah, dan sebagainnya41. 

Menurut Syah lingkungan sosial adalah hubungan-hubungan 

pribadi saling aksi dan mereaksi, penerimaan oleh anggota kelompok, 

kerjasama dengan teman-teman sekelompok akan menentukan 

                                                           
40 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2008), 137. 
41 Nelpa Fitri Yuliani, “Hubungan Antara Lingkungan Sosial dengan Motivasi Belajar 

Santri di Pesantren Madinatul Ilmi Islamiyah”, (Skripsi, FIP Universitas Negeri Padang, 2013), 51.  
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perasaan puas dan rasa aman di sekolah. Hal-hal tersebut sangat 

berpengaruh terhadap hasil dan motivasi belajar pada peserta didik42. 

Hubungan sosial yang terjadi antara lingkungan sosial dengan 

lingkungan sekolah seperti hubungan guru dengan siswa maupun 

dengan teman sebayanya sangatlah penting untuk meningkatkan 

motivasi belajar dan dalam hal kegiatan belajar saat pembelajaran 

berlangsung. Karena peserta didik butuh adanya pengakuan dari 

peserta didik yang lain atau temannya dan guru sebagai sumber 

motivasi belajar. kebanyakan peserta didik yang bersemangat dan 

berprestasi, tetapi karena sokongan dari temannya. 

Lingkungan sosial melibatkan kondisi, keadaan,dan interaksi 

antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Lingkungan sosial 

lainnya yaitu teman sebaya. Teman dapat memberi warna dan 

memengaruhi kehidupan dari seseorang terlebih lagi peserta didik. 

Jika teman tersebut mampu memberikan pengaruh positif terhadap 

dirinya dapat memengaruhi prestasi akademik, orang tua, pendidik, 

dan pembuat kebijakan43.  

Menurut Muhibbin Syah, lingkungan sosial terdiri dari lingkungan 

sosial sekolah, lingkungan sosial siswa (masyarakat), dan lingkungan 

keluarga. Lingkungan sekolah yang termasuk ke dalam kategori 

                                                           
42 Nelpa Fitri Yuliani, “Hubungan Antara Lingkungan Sosial dengan Motivasi Belajar 

Santri di Pesantren Madinatul Ilmi Islamiyah”, 51. 
43 Didik Kurniawan, “Pengaruh Perhatian Orang Tua, Motivasii Belajar, dan Lingkungan 

Sosial Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa SMP”, (Jurnal Riset Pendidikan Matematika, 

2014), 3. 
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lingkungan sosial adalah seluh warga sekolah, guru, karyawan, dan 

teman kelas, semuanya dapat memengaruhi semangat belajar siswa44. 

Dari beberapa pendapat yang telah dipaparkan sebelumnya 

lingkungan sosial meliputi hubungan antara peserta didik, teman, dan 

yang lainnya dengan adanya hubungan tersebut terciptalah kondisi 

bersemangat belajar. 

3) Lingkungan akademis  

Lingkungan akademis merupakan keadaan sekolah dan terjadinya 

kegiatan pembelajaran. Pada lingkungan ini tidak hanya kegiatan 

pembelajaran saja tetapi ada berbagai kegiatan ekstrakurikuler guna 

memberikan ruang peserta didik mengembangkan bakat di bidang non 

akademik45. 

Lingkungan belajar adalah salah satu komponen penting yang 

terdapat dalam proses pembelajaran. Lingkungan belajar seharusnya 

merupakan bagian yang mendapat perhatian guru dalam kegiatan 

pembelajaran. Akan tetapi kurang bervariasi dan belum optimalnya 

media pembelajaran yang digunakan menyebabkan kurangnya minat 

siswa untuk belajar. 

Hal ini sangat disayangkan, karena bertolak belakang dengan 

tujuan media pembelajaran, yakni sebagai alat bantu belajar yang 

berguna untuk mengefektifkan proses pembelajaran. Lingkungan 

sekolah merupakan salah satu tempat atau wahana yang paling umum 

                                                           
44 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, , (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2008), 137. 
45 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 112. 
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digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

di Indonesia. Dari beberapa pendapat di atas yang menyebutkan 

macam-macam lingkungan sekolah meliputi lingkungan fisik, 

lingkungan sosial, dan lingkungan akademis46.  

Lingkungan akademis merupakan lingkungan yang terjadi kegiatan 

pembelajaran dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 

pembelajaran di luar jam pembelajaran. Lingkungan akademis yaitu 

ada di area sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang secara 

sengaja dirancang dan dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ketat 

seperti harus berjenjang dan berkesinambungan, sehingga disebut 

pendidikan formal dan sekolah adalah lembaga khusus, suatu wahana, 

suatu tempat untuk menyelenggarakan pendidikan, yang di dalamnya 

terdapat suatu proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan 

pendidikan47. 

Lingkungan akademis merupakan lingkungan pembelajaran yang 

sistem pembelajaran yang dapat memotivasi mahasiswa berpikir aktif, 

kreatif serta lingkungan pembelajaran penekanan dalam proses 

belajar. Dalam hal ini, pembelajar dituntut untuk aktif 

mengembangkan pengetahuan dan bertanggung jawab terhadap hasil 

belajar mereka. Dengan demikian, penekanan belajar siswa secara 

                                                           
46 Ahmad Zain Sarnoto, “Pengaruh Kecerdasan Emosional (EQ) dan Lingkungan bela1ar 

Terhadap Motivasi Belajar Siswa SMA Negeri 3 Tanggerang Selatan”, (Adragogi: Jurnal 

Pendidikan Islam, 2019), 57. 
47 Eri Pradiptya, “Peran Lingkungan sekolah Terhadap Pencapaian Prestasi Akademik 

dan Non Akademik Siswa”, (Skripsi, UNES, 2020), 15. 
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aktif ini perlu dikembangkan untuk membantu para siswa agar dapat 

berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif mereka48. 

Dapat disimpulkan bahwa lingkungan akademis merupakan 

lingkungan yang di dalamnya terjadi kegiatan dan proses 

pembelajaran, baik dalam hal akademik dan non akademik. Pengaruh 

dari adanya lingkungan akademis sangat besar terhadap proses 

pembelajaran. Hal ini dikarenakan suasana dan kondisi lingkungan 

yang memengaruhi motivasi belajar dari peserta didik tersebut. 

Apalagi lingkungan akademis sekolah sangat mendukung dan nyaman 

ketika kegiatan pembelajaran berlangsung.  

2. Motivasi  Belajar  

a. Pengertian Motivasi 

Motivasi  adalah proses psikologis yang dapat menjelaskan 

perilaku seseorang. Perilaku untuk seseorang dalam mencapai sesuatu49. 

Motivasi menurut  KBBI adalah usaha atau dorongan yang timbul pada 

diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan 

dengan tujuan ilmu baru dari gurunya.  

Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan 

sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri seseorang, yang menyebabkan 

seseorang tersebut bergerak atau melakukan sesuatu50. Motivasi adalah 

                                                           
48 M. Nur Ghufron, “Prestasi Akademik Ditinjau dari Lingkungan Pembelajaran”, 

(Skripsi, STAIN Kudus, 2015), 59. 
49  Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2007), 
50 Wulaningsih “Pengaruh Kebiasaan Belajar Dan Lingkungan Sekolah Terhadap Prestasi 

Belajar Pada Kompetensi Mengelola Kartu Aktiva Tetap Siswa Kelas Xi Program Keahlian 
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perubahan yang terjadi pada diri seseorang yang berasal dari diri seseorang 

untuk mencapai tujuan51. 

Kata motivasi adalah proses psikologis yang dapat menjelaskan 

perilaku seseorang. Perilaku hakikatnya merupakan orientasi pada suatu 

tujuan. Dengan kata lain, perilaku seseorang dirancang untuk mencapai 

tujuan52. Dengan demikian, motivasi merupakan kekuatan atau usaha 

untuk mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai 

suatu tujuan yang ingin dicapai. Pada dasarnya usaha ini dirangsang oleh 

adanya berbagai macam kebutuhan, seperti (1) keinginan yang hendak 

dipenuhi; (2) tingkah laku; (3) tujuan dan (4) umpan balik. 

Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa definisi di atas pengertian 

dari motivasi adalah sebuah usaha atau dorongan yang timbul dalam diri 

seseorang yang menyebabkan seseorang bergerak dan melakukan sesuatu 

dan dari perubahan tersebut seseorang terdorong untuk mencapai sebuah 

tujuan. 

b. Belajar  

Secara umum  belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan 

perilaku, akibat adanya interaksi individu dengan lingkungan. Jadi, 

perubahan perilaku adalah hasil belajar53. Menurut Grender belajar adalah 

                                                                                                                                                               
Akuntansi Smk Muhammadiyah Cawas Tahun Ajaran 2011/2012” (Skripsi, Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2012), 11. 
51 Maryam Muhammad, “Pengaruh Motivasi dalam Pembelajaran”, Lantanida Jurnal, 2 

(Januari, 2016), 87. 

52 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan, 

5. 
53 Sumiati dan Asra, Metode Pembelajaran (Bandung: CV Wacana Prima,2009), 39. 
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keterampilan dan kemampuan menjalankan peran serta sikap dan nilai-

nilai yang memandu tindakan seseorang. 

Belajar adalah kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan, 

meningkatkan keterampilan, sikap, meningkatkan kepribadian, dan 

memperbaiki tingkah laku54. Belajar merupakan proses perubahan perilaku 

yang lebih baik sehingga siap dan berhasil dalam mengatasi berbagai 

masalah individu maupun dalam lingkungannya55. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan sebuah proses 

yang seseorang lakukan untuk menggali informasi, pengetahuan, dan 

meningkatkan kemampuan seseorang untuk berpikir yang awalnya tidak 

tahu menjadi tahu dalam suatu masalah. 

c. Motivasi Belajar 

Motivasi belajar adalah sesuatu yang mendorong siswa untuk 

berperilaku yang langsung menyebabkan munculnya perilaku dalam 

belajar56. Motivasi belajar  adalah dorongan internal dan eksternal yang 

ada pada murid-murid yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan 

tingkah laku. Pada umumnya dan beberapa indikator atau unsur yang 

mendukung57. 

Menurut Winkelmotivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak 

yang ada dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang 

                                                           
54 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Raja grafino Persada  2017), 9. 
55 B.P Sitepu, Pengembangan Sumber Belajar (Jakarta : Rajawali Press, 2014), 3-4. 
56 Sumiati dan Asra, Metode Pembelajaran, 59. 
57 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan, 

23. 
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menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah 

pada kegiatan belajar itu; maka dari tujuan itu dapat tercapai. 

Jadi, dapat diambil kesimpulan definisi motivasi belajar merupakan 

adanya usaha atau dorongan yang ada dalam diri peserta didik baik itu 

eksternal ataupun internal yang mampu mengubah tingkah laku peserta 

didik menjadi lebih baik. Dengan adanya perubahan tersebut peserta didik 

lebih semangat dalam belajar karena perubahan peserta didik dalam 

mencapai tujuan yang lebih baik. 

Motivasi belajar adalah usaha atau dorongan yang ada di dalam diri 

seseorang menjadi lebih baik. Motivasi belajar timbul karena faktor 

intrinsik dan ekstrinsik. Jika faktor intrinsik berupa hasrat dan keinginan 

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

Sedangkan faktor ekstrinstiknya berupa adanya penghargaan, lingkungan 

belajar yang kondusif atau mendukung, dan kegiatan belajar tersebut 

menarik58. Kedua faktor tersebut bisa saja muncul karena adanya 

rangsangan tertentu, sehingga seseorang mulai timbul rasa keingintahuan 

untuk melakukan aktivitas tertentu, seperti belajar yang lebih bersemangat 

dan lebih giat. 

d. Jenis-jenis motivasi belajar 

Motivasi belajar dikelompokkan menjadi dua, yaitu intrisntik dan 

ekstrinstik. 

 

                                                           
58Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan, 

23. 
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1) Intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri 

seseorang karena adanya keinginan atau kemauan untuk mencapai 

tujuan dan prestasi. Motivasi intrinsik tidak memerlukan 

rangsangan dari luar. 

2) Ekstrinsik  

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar 

seseorang, misalnya seseorang diberikan reward karena telah 

melakukan kebaikan, lingkungan belajar yang menyenangkan, 

topik pembahasan yang menarik, guru yang menginspirasi, 

tantangan yang berhubungan dengan harga diri, pujian, dan lain 

sebagainya59. 

Menurut Djamarah dalam buku Endang Titik Lestari, 

dikenal dengan dua macam motivasi, yaitu intrinsik dan motivasi 

ekstrinsik.  

1) Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinstik adalah motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu adanya rangsangan dari luar, karena 

dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 

Menurut Sardiman motivasi intrinsik adalah motif-motif 

yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari 

                                                           
59 Lidia Susanti, Strategi Pembelajaran Berbasis Motivasi (Jakarta: Elex Media 

Komputindo, 2020), 5. 
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luar karena dalam diri individu tersebut sudah ada dorongan untuk 

melakukan sesuatu60. 

Dapat disimpulkan bahwa motivasi intrinsik adalah 

motivasi yang muncul dari diri seseorang dan tidak ada pengaruh 

dari luar, perasaan tersebut muncul dengan sendirinya. Motivasi 

intrinsik muncul dari dalam diri sendiri. Indikator yang 

berhubungan dengan motivasi intrinsik, meliputi:  

a) Minat 

Minat belajar adalah rasa ketertarikan untuk melakukan 

kegiatan belajar yang disertai dengan perhatian dan rasa 

senang. Peserta didik yang memiliki minat belajar biasanya 

cenderung menetap untuk memperhatikan sesuatu dan 

menyenangi beberapa aktivitas tertentu. Peserta didik senang 

dan tidak ada unsur paksaan. 

b) Hasrat untuk belajar 

Hasrat untuk belajar merupakan potensi yang tersedia di dalam 

diri peserta didik. Potensi tersebut harus ditumbuh suburkan 

dengan menyediakan lingkungan belajar yang mendukung 

pembelajaran tersebut. 

c) Ego-involment/ cita-cita 

Dari segi emansipasi kemandirian, keinginan yang terpuaskan 

dapat memperbesar kemauan dan semangat belajar peserta 

                                                           
60 Endang Titik Lestari, Cara Praktis Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Sekolah 

Dasar (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 6. 
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didik tersebut. Dari segi pembelajaran, penguatan dengan 

hadiah ataupun hukuman akan dapat keinginan menjadi 

kemauan kemudian dari kemauan tersebut berubah menjadi 

cita-cita. 

d)  Aktualisasi diri/ Tujuan yang diakui 

Aktualisasi diri juga menjadi salah satu indikator bagaimana 

seorang peserta didik termotivasi. Sebab dengan memahami 

tujuan yang harus dicapai, dirasakan peserta didik sangat 

berguna dan menguntungkan sehingga merangsang seseorang 

untuk belajar61. 

a) Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi Ekstrinsik dinamakan demikian karena tujuan 

utama individu melakukan kegiatan adalah untuk mencapai 

tujuan yang terletak di luar aktivitas belajar itu sendiri atau 

tujuan itu tidak terlibat di dalam aktivitas belajar.  

Menurut Djamarah, motivasi belajar ekstrinstik 

adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya 

perangsang dari luar. Motivasi belajar dikatakan ekstrinsik 

bila siswa menempatkan tujuan belajarnya di luar faktor-

faktor situasi belajar (resides in some factors outside the 

                                                           
61 Ayu Lestari Aziz, “Hubungan Motivasi Siswa Terhadap Hasil Pembelajaran Jasmani 

Kelas IV Dan V SD Negeri Gugus Kartika Bobotsari Purbalingga” (Tesis: Makasar, 2017), 28-31.  
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learning situation). Siswa belajar karena hendak mencapai 

tujuan yang terletak di luar hal yang dipelajari62. 

Dapat disimpulkan jika motivasi ekstrinsik adalah 

motivasi yang usaha dan dorongannya dari luar. Indikator 

yang berhubungan dengan motivasi ekstrinstik, meliputi:  

(1) Hadiah  

Hadiah adalah pemberian sesuatu dari orang lain 

sebagai penghargaan atau kenang-kenangan atau 

cinderamata. Pemberian hadiah bisa menumbuhkan 

motivasi peserta didik. Pemberian hadiah cukup efektif 

untuk memotivasi peserta didik. 

(2) Pujian 

Pujian  yang diucapkan pada waktu yang tepat dapat 

dijadikan sebagai alat motivasi. Pujian merupakan 

bentuk dari reinformencent yang positif dan sekaligus 

motivasi yang baik. Pujian sebaiknya diberikan secara 

merata kepada peserta didik sebagai motivasi. 

(3) Hukuman  

Hukuman juga sebagai alat motivasi bila peserta didik 

melakukan kesalahan. Namun, hukuman ini dilakukan 

dengan pendekatan edukatif, yakni sebagai hukuman 

                                                           
62 Endang Titik Lestari, Cara Praktis Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Sekolah 

Dasar, 7. 
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yang mendidik dengan tujuan memperbaiki sikap dan 

perbuatan anak atau peserta didik yang dianggap salah. 

(4) Persaingan dengan teman  

Persaingan atau lebih dikenal dengan kompetensi yang 

dapat dijadikan persaingan individu ataupun antar 

kelompok. Jika hal ini dikelola dengan baik maka 

dalam interaksi belajar akan kondusif63. 

Adapun pendapat lain yang membahas tentang 

pengertian dari reward atau hadiah, menurut Sardiman 

reward dibedakan menjadi tiga macam, yakni: a) 

pemberian angka atau nilai, b) pemberian hadiah 

berupa barang, c) pemberian pujian. Pemberian reward 

ini jangan sampai menyurutkan motivasi belajar 

peserta didik lain dan membuat mereka menjadi iri 

dengan keberhasilah yang diperoleh peserta didik yang 

lain, karena peserta didik mempunyai proses belajar 

yang berbeda-beda64. 

Dengan adanya reward atau hadiah tidak hanya 

motivasi intrinsik saja yang dapat tumbuh dalam diri 

peserta didik tetapi motivasi ekstrinsik juga ada. 

                                                           
63 Ayu Lestari Aziz, “Pengaruh Motivasi Instrinsik dan Motivasi Ekstrinsik terhadp 

Prestasi Belajar Ekonomi Bisnis Kelas X Peserta Didik Kelas X di SMKN Makasar” (Tesis: 

Makasar, 2017), 33-34. 
64 Yusvidha Ernata, “Analisis Motivasi Belajar Peserta Didik Melalui Pemberian Reward 

Dan Punishment  Di SDN Ngaringan 05 Kec. Gandusari Kab. Blitar”, Jurnal Pemikiran Dan 

Pengembangan SD  Vol. 05 No. 02  (2017), 785. 
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Adapun hal lain yang memengaruhi motivasi belajar 

ekstrinsik, yakni: 

(1) Metode pembelajaran 

Metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang 

harus dilalui dalam mengajar. Metode mengajar guru 

yang kurang baik akan memengaruhi belajar siswa 

yang tidak baik pula. Akibatnya siswa menjadi malas 

untuk belajar. Guru yang progresif berani mencoba 

metode-metode yang baru, yang dapat membantu 

meningkatkan kegiatan belajar mengajar, dan 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Maka metode 

mengajar harus diusahakan yang tepat, efisien, dan 

efektif. 

(2) Alat Pengajaran  

Alat pengajaran erat hubungannya dengan cara belajar 

siswa, karena alat pengajaran yang dipakai oleh guru 

pada waktu mengajar dipakai pula oleh siswa untuk 

menerima bahan yang akan diajarkan. Alat pengajaran 

yang lengkap dan tepat akan memperlancar 

penerimaan bahan pelajaran yang diberikan kepada 

siswa. 
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(3) Kondisi Lingkungan 

Kondisi lingkungan merupakan unsur-unsur yang 

datang dari luar diri siswa. Lingkungan siswa, 

sebagaimana juga lingkungan individu pada 

umumnya, ada tiga, yaitu: lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Guru 

harus berusaha mengelola kelas, menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan, menampilkan diri secara 

menarik, dalam rangka membantu siswa termotivasi 

dalam belajar.  

Lingkungan fisik sekolah, sarana dan prasarana, 

perlu ditata dan dikelola, supaya menyenangkan dan 

membuat siswa betah belajar. Kecuali kebutuhan 

siswa terhadap sarana dan prasarana kebutuhan 

emosional psikologis juga perlu mendapat perhatian. 

Kebutuhan rasa aman misalnya, sangat memengaruhi 

belajar siswa kebutuhan prestasi, dihargai, diakui, 

merupakan contoh-contoh kebutuhan psikologis yang 

harus terpenuhi, agar motivasi belajar timbul65. 

Motivasi belajar dapat timbul karena faktor 

ekstrinsik adalah adanya penghargaan, lingkungan 

sekolah yang kondusif, dan kegiatan belajar yang 

                                                           
65 Kartika Fitria Dewi, “Hubungan Motivasi Siswa Terhadap Hasil Pembelajaran Jasmani 

Kelas IV Dan V SD Negeri Gugus Kartika Bobotsari Purbalingga”, (Skripsi, Universitas Negeri 

Semarang, Semarang, 2016), 15-16. 
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menarik66. Lingkungan diciptakan Allah  dengan 

tujuan tertentu untuk digunakan manusia dalam 

melanjutkan evolusinya hingga mencapai tujuan 

penciptaan67. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an 

menjelaskan tentang tujuan penciptaan lingkungan 

dalam Surah Shad (38): 27: 

ا ََبِطال   ََ آء وااْلَْرَض َوَما بضْمنضُه ََ ََّ   ....قلىَوَما َخَلْقَنا ال

Artinya: “Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi 

dan apa yang ada antara keduanya tanpa 

hikmah.68” 

Ayat di atas menyiratkan kepada manusia 

supaya dalam melaksanakan tugas sebagai khalifah di 

bumi memiliki sikap yang bijak dalam menjaga dan 

mengelola lingkungan. Jika peserta didik dalam 

melakukan aktivitas di lingkungan sekolah, kemudian 

di lingkungan tersebut bersih dan nyaman, maka 

peserta didik akan lebih bersemangat dalam mengikuti 

kegiatan belajar-mengajar di lingkungan sekolah 

tersebut.  

                                                           
66 Jusniar Barokah, “Hubungan Motivasi Ekstrinstik Dengan Kemandirian Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Fikih Kelas X Di MA Aulia Cendekia Palembang”, (Skripsi, Universitas 

Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017), 31.  
67 Ahmad Yusam Thobroni, “Internalisasi Nilai-nilai Kesadaran Lingkungan Melalui 

Pendidikan”, Jurnal Pendidikan Agama Islam, 02(Mei 2014), 31-51.  
68 Departemen Agama RI Al-Hikmah, Al-Qur’an dan Terjemah, 455. 
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e. Fungsi Motivasi 

Menurut Sardiman fungsi motivasi dalam belajar, sebagai berikut: 

1) Mendorong manusia untuk berbuat, yaitu sebagai penggerak dari 

setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

2) Menentukan arah pembuatan, yaitu ke arah tujuan yang ingin 

dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan 

kegiatan yang harus dikerjakan sesuai tujuannya. 

3) Menyeleksi atau menentukan perbuatan-perbuatan yang harus 

dikerjakan guna mencapai tujuan, dengan menyisihan perbuatan 

yang tidak bermanfaat bagi tujuan69. 

3. Bidang Studi Fikih 

a. Pengertian  

Kata fikih berasal dari bahasa Arab al-fiqh yang berarti paham70. 

Adapun menurut istilah sebagai berikut: 

Ibnu Subki dalam kitabnya “Jam’u al-Jawami” yang dikutip oleh 

Amir Syarifuddin mendefinisikan fikih berarti:  

 الشرعمُ العَلمُ املكَََُ من أدلَها الَفصملمُالعلم َبأل حكام 

Artinya: “Ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syar’i yang 

amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang 

tafshili/terperinci.71” 

Adapun yang di maksud dengan bidang studi fikih dalam penelitian 

ini adalah salah satu sub dari bidang studi Pendidikan Agama Islam (PAI)  

                                                           
69 Endang Titik Lestari, Cara Praktis Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Sekolah 

Dasar, 8. 
70 Mahmud Yusuf, Bahasa Arab-Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 321. 
71 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh (Jakarta: Prenda Media, 2003), 5. 
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di Madrasah Aliyah (MA) yang terdiri dari empat sub bidang studi, yaitu: 

Akidah, Al-Qur’an Hadis, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). 

Bidang studi fikih di Madrasah Aliyah merupakan bidang studi 

yang berisi bahan pelajaran tentang ketentuan hukum Islam yang berkaitan 

dengan ibadah mahdlah dan muamalah serta dapat mempraktikan dengan 

benar dalam kehidupan sehari-hari72. 

b. Tujuan  

Pembelajaran fikih di Madrasah Aliyah bertujuan membekali peserta 

didik supaya dapat: 

1) Mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam 

mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia 

dengan Allah yang diatur oleh fikih ibadah dan hubungan manusia 

dengan sesama manusia yang diatur oleh fikih muamalah. 

2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan 

benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. 

Pengalaman tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan 

menjalankan hukum Islam, disiplin, dan tanggungjawab sosial 

yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial73. 

                                                           
72 Kementrian Agama RI, Permenag RI Nomor 2 Tahun 2008, 3. 
73 Kementrian Agama RI, Permenag RI nomor 2 tahun 2008, 51. 
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c. Ruang Lingkup  

Adapun ruang lingkup pembelajaran fikih di Madrasah Aliyah 

meliputi dua aspek, yaitu aspek fikih ibadah dan aspek fikih 

muamalah74. 

1) Aspek fikih ibadah 

Aspek ini meliputi: ketentuan dan tata cara tharah, salat fardlu, 

salat sunnah, salat dalam keadaan darurat, sujud, azan dan iqamah, 

berzikir dan berdoa setelah salat, puasa, zakat, haji dan umrah, 

kurban dan akikah, makanan, perawatan jenazah, dan ziarah kubur. 

2) Aspek fikih muamalah 

Aspek ini meliputi: ketentuan hukum jual-beli, qiradl, riba, pinjam-

meminjam, utang-piutang, gadai, dan borg serta upah. 

Dengan peserta didik mempelajari tentang ilmu fikih, 

diharapkan bisa memahami bagaimana pokok-pokok hukum Islam 

dan tata cara pelaksanaanya dalam kehidupan sehingga menjadi 

muslim yang selalu taat terhadap anjuran yang sudah ditetapkan 

dalam Islam. 

                                                           
74 Kementrian Agama RI, Permenag RI nomor 2 tahun 2008, 53. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Di dalam suatu penelitian tentunya memiliki sebuah pendekatan dan 

jenis penelitian yang berbeda-beda untuk meneliti sebuah masalah. Namun, 

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, kemudian 

jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunkan penelitian 

kualitatif75. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang  apa  

yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya  perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah76. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Fenomenologi 

adalah 1) pengalaman sebjektif atau pengalaman fenomenologikal; 2) suatu 

studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang (Husser). 

Fenomenologi digunakan sebagai anggapan umum untuk menunjuk pada 

                                                           
75 Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan Kuatitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2010), 389. 
76 A. Mari Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan 

(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), 339. 
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pengalaman pada pengalaman subjektif dari berbagai jenis dan tipe subjek 

yang ditemui77. 

Sementara alasan peneliti menggunakan jenis penelitian fenomenologi 

karena data yang diambil dari peristiwa dan kaitannya terhadap keaadan 

seseorang yang ada di situasi tersebut. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini terletak di salah satu sekolah yang berada di MAN 1 

Lamongan berlokasi di jantung Kota Lamongan, lebih tepatnya berada di 

Jl. Veteran No. 43 Kelurahan Jetis Lamongan. Lokasi ini berada di 

kawasan yang kondusif bagi kenyamanan belajar peserta didik, karena 

berada di daerah yang berjejer gedung-gedung sekolah ada 14 lembaga 

pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai pada jenjang 

Perguruan Tinggi. Pada bagian utara (samping sekolah) di samping jalan 

adalah SMA 1 Negeri Lamongan yang letaknya tidak jauh dari lokasi 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lamongan sekitar ± 150 m. Di bagian 

selatan sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lamongan adalah 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 4 Lamongan yang 

jaraknya sekitar ± 60 m. Lokasi ini juga dekat dengan pondok-pondok 

pesantren sehingga memudahkan peserta didik untuk mencari tempat 

tinggal dan menimba ilmu pengetahuan lebih banyak lagi. Di dalam 

menentukan lokasi untuk penelitian, penulis telah melakukan 

pertimbangan mengenai lokasi penelitian. Karena lokasi ini sangat cocok 

                                                           
77 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2017), 14-15. 
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dengan judul yang diangkat peneliti, yakni pemanfaatan lingkungan 

sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik di bidang studi 

fikih. Lokasi penelitian ini menerapkan Adiwiyata. Oleh sebab itu,  

penulis tertarik untuk mengambil atau memilih lokasi yang tepat dan 

strategis sebagai tempat untuk melakukan penelitian.  

C. Subjek Penelitian 

Penetuan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan puposive 

sampling atau sampel bertujuan. Puposive sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang 

diperlukan dengan pertimbangan tertentu. Maksudnya adalah penulis 

mengambil sendiri, sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. 

Jadi, sampel yang diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh 

peneliti78. 

Alasan penulis menggunakan teknik ini karena diharapkan kriteria 

sampel yang diperoleh yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian 

yang akan dilakukan. Dengan demikian, informan yang dipilih dalam 

penelitian ini penulis memerlukan informan yang tepat: 

1. Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan yaitu Ibu Nur 

Endah Mahmudah, S.Ag, M.Pd.I. Alasan penulis memilih Kepala 

Madrasah sebagai subjek penelitian ini yaitu, karena Kepala Madrasah 

dapat memberikan informasi tentang pemanfaatan lingkungan sekolah 

                                                           
78 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2014), 53-54. 
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dalam meningkatkan motivasi peserta didik pada bidang studi fikih di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan. 

2. Guru  mata pelajaran fikih Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan yaitu, Ibu 

Muyssaroh Thoha, M.Ag, Ibu Alifatuz Zamzami, S.Pd.I,  dan Bapak 

Suparno, S.Ag. Alasan penulis memilih beberapa guru fikih tersebut 

karena beliau dapat memberikan informasi tentang pemanfaatan 

lingkungan sekolah dalam meningkatkan motivasi peserta didik pada 

bidang studi fikih di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan. 

3. Peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan yaitu, Ellena Fadhia 

Ariftama, Lisa Rohmawati, Tsania Karimatul, dan .Eka Cahya Ainur 

Rohma. Alasan penulis memilih beberapa peserta didik untuk dijadikan 

subjek penelitian, karena mereka dapat memberikan informasi tentang 

pemanfaatan lingkungan sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik pada bidang studi fikih di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Lamongan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam 

penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi 
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alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak 

pada observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi79. 

 Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis yaitu 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Nasution dalam Sugiono mengemukakan bahwa observasi adalah 

dasar dari semua ilmu pengetahuan. Ilmuan hanya bisa bekerja 

berdasarkan data, yakni fakta mengenai kenyataan yang diperoleh melalui 

observasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan observasi partisipan, 

yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari dengan orang yang yang 

sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. 

Sambil melakukan penelitian, peneliti juga melakukan apa yang 

dikerjakan oleh sumber data. Dengan observasi partisipan ini, data yang 

akan di peroleh oleh peneliti akan lebih lengkap.80. Hal tersebut dilakukan 

penulis guna mendapatkan bukti yang valid. 

Data yang diperoleh melalui teknik adalah: 

a. Kondisi dan letak geografis geografis Madrasah Aliyah Negeri 1 

Lamongan.  

b. Kegiatan tentang pemanfaatan lingkungan sekolah dalam 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada bidang studi fikih di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan. 

                                                           
79 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2014), 53-54. 
80 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, 106-107. 
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c. Sarana dan prasarana pemanfaatan lingkungan sekolah dalam 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada bidang studi fikih di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang atau 

lebih, yang melibatkan orang lain dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan dengan berdasarkan tujuan tertentu81. Jenis wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi tersetruktur. Jenis 

wawancara ini sudah termasuk dalam katagori in-dept interview, di mana 

dalam pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. Tujuan dari permasalahan jenis ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara 

diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, penulis 

perlu mendengarkan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. 

Adapun data yang ingin diperoleh dari kegiatan wawancara ini 

antara lain:  

a. Pemanfaatan lingkungan fisik dalam meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik pada bidang studi fikih di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Lamongan. 

b. Pemanfaatan lingkungan sosial dalam meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik pada bidang studi fikih di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Lamongan. 

                                                           
81 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2002), 201. 
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c. Pemanfaatan lingkungan akademis dalam meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik pada bidang studi fikih di Madrasah Aliyah Negeri 

1 Lamongan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang, studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto 

atau karya tulis akademik dan seni yangtelah ada82. 

Data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi adalah: 

a. Data tentang profil dan sejarah Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan. 

b. Visi dan misi Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan. 

c. Data guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan. 

d. Data peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan. 

e. Foto-foto yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian. 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

                                                           
82 Sugiyono, Motivasi Kualitatif, 124-125. 
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mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam 

penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan 

setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu83. 

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana, di dalam analisis data 

kualitatif terdapat tiga data yaitu data condensation, data display, dan 

conlusion drawing/verification84. 

1. Kondensasi Data 

Teknis analisis data ini sesuai dengan jenis data yang diperoleh. 

Pada data kualitatif dipaparkan apa adanya melalui tiga langkah, 

“qualitative analysis techniques are carried out in three steps, there are: 

data condensation, data display, conclusion drawing and verification 

Data condensation    refers to selecting, focusing, simplifying, abstracting, 

and transforming.” (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014). Teknik analis 

data secara kualitatif dilakukan melalui tiga langkah, yaitu: kondensasi 

data, menyajikan data, menarik kesimpulan, dan verifikasi data. 

Kondensasi data dilakukan dengan cara menyeleksi, memfokuskan, 

menyederhanakan, mengabtraksikan, dan mentransformasikan data yang 

terdapat pada field notes atau catatan lapangan hasil penelitian. Proses 

menyeleksi data dilakukan dengan cara menentukan dimensi-dimensi yang 

lebih penting, bermakna, seluruh informasi tersebut dikumpulkan untuk 

meperkuat penelitian. Proses menfokuskan (focusing), Fokus pada tujuan 

penelitian sehingga data-data yang dianggap asing, belum memiliki pola, 

                                                           
83 Sugiyono, 132. 
84 Miles, Huberman, dan Saldana, Qualitative Data Analysis, (Arizona State University: 

Edisi Ketiga, 2014), 14. 
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dan tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian dapat meng 

hasilkan data yang lebih terarah dan terfokus ke temuan yang di 

maksudkan. 

2. Data Display 

Mendisplay data akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam  

pola  hubungan,  sehingga semakin  mudah  dipahami. Penyajian data 

dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Mendisplay data 

memudahkan untuk  memahami  apa  yang  terjadi,  merencanakan  apa 

yang telah dipahami. 

3. Penarikan Kesimpulan (verifikasi) 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas menjadi jelas 

dan akurat dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau 

teori85. 

F. Keabsahan Data 

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan 

penulis untuk memperoleh keabsahan data-data yang ditemukan di lapangan. 

Supaya memperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya 

dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data86. Teknik yang digunakan 

                                                           
85 A. Sukmawati, H.M. Basri, Muhammad Akhir,” Pembentukan Karakter Berbasis 

Keteladanan Guru Dan Pembiasaan Murid SIT Al Biruni Jipang Kota Makassar”, Education And 

Human Development Journal,2(Januari, 2020), 95. 
86 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, 124-125. 
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yaitu teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah suatu cara mendapatkan 

data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar  data itu sendiri. Untuk keperluan 

pengecekan atau data sebagai pembanding dari data itu. 

Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik untuk mengecek 

keabsahan data yaitu sebagi berikut: 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengan 

cara mengecek data yang diperoleh kepada sumber yang sama tapi dengan 

teknik yang berbeda. 

G. Tahap-tahap Penelitian 

Dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap penelitian tahap pra 

penelitian lapangan, tahap penelitian lapangan, dan tahap akhir penelitian. 

Adapun tahap dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tahapan pra penelitian lapangan atau persiapan 

Segala persiapan dilakukan sebelum terjun langsung dalam 

kegiatan penelitian. Adapun kegiatan penelitian yang dilakukan adalah 

menyusun  rancangan  awal penelitian yang berupa proposal penelitian. 
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2. Tahap penelitian lapangan 

Penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh dan 

mencatat data-data yang dihasilkan melalui teknik observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. 

3. Tahap akhir penelitian 

Penulis melakukan analisis terhadap hasil data yang diperoleh serta 

mengecek keabsahan atau kebenaran dari penelitian tersebut. Kemudian 

penulis menyajikan dalam bentuk penulisan laporan penelitian.  

.
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Objek Penelitian 

Dalam sebuah penelitian, gambaran objek penelitian merupakan salah 

satu bagian yang harus dijelaskan secara rinci untuk mengetahui bagaimana 

keadaan, kondisi, dan situasi yang menjadi suatu objek penelitian, diantaranya 

pembahasan pada gambaran objek penelitian ini penulis akan menjelaskan 

hal-hal berikut yang meliputi: 

1. Sejarah Singkat Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lamongan 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lamongan berdiri sejak tahun 

1980, bermula dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Bangkalan Madura 

yang direlokasi ke Lamongan, kemudian berubah menjadi Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN) Lamongan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri 

Agama (KMA) RI Nomor 27 Tahun 1980. Sebelum KMA RI tentang 

relokasi tersebut diterbitkan, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Bangkalan 

sebagai cikal bakal dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Lamongan telah 

menyelenggarakan proses Kegiatan Belajar Mengajar di Lamongan sejak 

tahun pelajaran 1979.  

Kebijakan relokasi ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk 

mengurangi atau menjembatani ketidakseimbangan jumlah Madrasah 

Negeri, baik antar jenjang maupun antar lokasi provinsi, sebagai akibat 

penegerian madrasah swasta, serta alih fungsi beberapa Sekolah Agama 

Islam Negeri menjadi Madrasah Negeri, sebagai strategi pengembangan 
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madrasah pada tahun 1967-197887. Kemudian dalam perjalanan selanjutnya 

Madrasah ini berubah namanya menjadi Madrasah Aliyah Negeri 1 

Lamongan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama RI 

Nomor 675 tanggal 17 November tahun 2016, tentang Perubahan nama 

Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di Provinsi Jawa Timur.  

Sebelum menempati gedung milik sendiri di Jalan Veteran, 

Madrasah ini pada masa-masa awal perjalanannya masih harus meminjam 

gedung Sekolah Tehnik Negeri (sekarang SMPN 4 Lamongan) sebagai 

tempat penyelenggaraan Kegiatan Proses Belajar Mengajar (KBM), tentu 

saja pelaksanaannya menunggu proses Kegiatan Proses Belajar Mengajar 

(KBM) di Sekolah Tinggi Negeri (STN) selesai, yakni setelah jam 12.00 

WIB. Kemudian seiring dengan semakin meningkatnya jumlah siswa dan 

terbatasnya lokal belajar yang ada di Sekolah Tinggi Negeri (STN). Maka 

pada tahun kedua di samping di Sekolah Tinggi Negeri (STN), pelaksanaan 

Kegiatan Proses Belajar Mengajar juga menempati gedung Kantor 

Departemen Agama Kab. Lamongan di Jl. KH. A. Dahlan. Pada tahun 

pelajaran 1984/1985 setelah mendapatkan proyek pembangunan  satu unit 

gedung  dengan tiga lokal belajar, satu ruang administrasi dan guru serta 

satu ruang kepala madrasah. Proses (KBM) bisa menempati gedung sendiri 

di atas areal tanah seluas 3.096 M2, itupun baru tiga kelas, sementara dua 

kelas lainnya masih menempati gedung Kandepag Kab. Lamongan, dan 

                                                           
87 MAN 1 Lamongan, “Sejarah MAN 1 Lamongan”, 14 Maret 2022. 
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baru tahun 1985 secara keseluruhan Kegiatan Proses Belajar Mengajar 

(KBM) dapat dilaksanakan di gedung milik sendiri tepatnya di Jl. Veteran 

No 43 Lamongan88.  

Sejak direlokasi ke Lamongan tahun 1979 kemudian resmi menjadi 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Lamongan tahun 1980, selanjutnya 

berubah lagi menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lamongan, 

Madrasah ini telah mengalami beberapa kali pergantian kepala. Dimulai 

dari: 

a. Drs. Rusjdi (yang saat itu Pergurais Kandepag Kab. Lamongan) sebagai 

PLH Kepala Madrasah tahun 1979-1980, 

b. Drs. Suwarno (1980-1989),  

c. Drs.  Busiri (1989-1993),  

d. H. Endro Soeprapto, BA. (1993-1999),  

e. Drs. H. Imam Ahmad M.Si, dari tahun 1999 sampai April 2005, 

f.  Drs. H. Abd. Mu’thi, SH, M.Pd. dari bulan April 2005-Oktober 2008, 

g. Drs. H. Supandi, M.Pd. dari bulan November 2008-Desember 2009, 

h. Drs. H.M. Syamsuri, M.Pd bulan Maret 2010-2012, 

i.  Drs. Akmad Najikh, M.Ag. mulai bulan Juli 2012-Desember 2021, 

j. Endah Mahmudah, S.Ag, M.Pd.I Desember 2021-sampai sekarang. 

Di bawah kepemimpinan para kepala madrasah tersebut, Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) 1 Lamongan setapak demi setapak melangkah maju 

ke depan dan terus mengalami dinamika dan perkembangan menggapai 

                                                           
88 MAN 1 Lamongan, ‘Sejarah MAN 1 Lamongan”, 14 Maret 2022. 
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mimpi besarnya yang dituangkan dalam visinya yakni “Terwujudnya 

Madrasah Digital yang Unggul, Berkarakter, Terampil dan Berbudaya 

Lingkungan”.  

b. Profil Madrasah 

a. Identitas Madrasah 

1) Nama Madrasah : MAN 1 Lamongan (KMA RI 

No. 673 Th. 2016) 

2) NSM/NPSM : 13113524001/20580776 

3) Status Akreditasi : A 

4) Alamat Madrasah : Jl. Veteran 43 Lamongan 

5) Tahun Berdiri : 1980 

6) Izin Operasional : Nomor 27 Tahun 1980 

7) Kepala Madrasah : Endah Mahmudah, S.Ag, 

M.Pd.I 

8) Jumlah Rombongan Belajar : 39 

9) Jumlah Peminatan yang Dimiliki : Peminatan Keagamaan, 

Peminatan Bahasa dan 

Budaya, Peminatan 

Matematika Ilmu 

Pengetahuan Alam (MIPA), 

dan Peminatan Ilmu 

Penegtahuan Sosial (IPS) 
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b. Visi, dan Misi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lamongan 

1) Visi 

“Terwujudnya Madrasah Digital yang Unggul, Berkarakter, 

Terampil, dan Berbudaya Lingkungan” 

2) Misi 

a) Melakukan penguatan infra struktur menuju Madrasah Digital 

b) Melakukan layanan madrasah berbasis Informasi Teknologi 

(IT) 

c) Meningkatkan kredidilitas dan akuntabilitas kinerja madrasah 

d) Memenuhi kebutuhan sarana prasarana Madrasah sesuai 

Standart Nasional Pendidikan dan Standart Nasional Indonesia 

Informasi Teknologi (SNI) 

e) Memelihara dan Merawat Sarana dan Prasarana Madrasah 

f) Meningkatkan kelancaran informasi dan komunikasi baik 

internal maupun eksternal 

g) Melakukan pengembangan kurikulum sesuai dengan kekhasan 

Satuan Pendidikan 

h) Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, 

efektif, inovatif, menyenangkan, dan berbasis Informasi 

Teknologi (IT) 

i) Menfasilitasi peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan untuk berprestasi 
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j) Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten 

dan kompetitif 

k) Membiasakan warga madrasah untuk memiliki kedalaman 

spiritual dan keagungan akhlak 

l) Menyelenggarakan program keterampilan yang sesuai 

kebutuhan peserta didik dan masyarakat 

m) Membiasakan warga madrasah untuk peduli lingkungan 

c. Sarana dan Prasarana 

Tersedianya ruang pembelajaran maupun gedung perkantoran 

serta gedung-gedung lain sebagai sarana penunjang pembelajaran 

seperti perpustakaan, laboratorium, masjid, aula, asrama, kantin, 

semuanya dipenuhi oleh organisasi dan ukurannya sesuai dengan 

Standart Nasional Pendidikan bahkan melebihi, dengan 

mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan para penggunanya. 

Terdapat 38 ruang kelas untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, 

ruang perpustakaan ada satu ruangan, ruang Unit Kesehatan Siswa 

(UKS) ada satu ruangan, ruang kepala madrasah ada satu ruangan, 

ruang guru ada satu ruangan, kamar mandi/WC siswa berjumlah 24 

ruangan, kamar mandi guru/WC guru ada dua, gudang penyimpanan 

ada satu, masjid ada satu, ruang laboratorium ada lima ruangan, ruang 

laboratorium komputer ada empat, ruang bengkel ada tiga, ruang 

keterampilan tata busana ada dua ruangan, ma’had ada satu gedung, dan 
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aula ada satu. Jadi total dari keseluruhan ruang ada 84 ruangan di 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lamongan89.  

d. Data Pendidik 

Data pendidik dan tenaga kependidikan di Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN) 1 Lamongan pada tahun 2021/2022  dapat dijelaskan 

sebagai berikut, tenaga pendidik guru tetap (ASN) di jenjang 

pendidikan S1 berjumlah 33 dan lebih dari S1 38 total 71 guru tetap. 

Guru tidak tetap (Non ASN)  di jenjang pendidikan S1 berjumlah 21 

dan lebih dari S1 5 total 26 guru tidak tetap. Total dari semua tenaga 

pendidik berjumlah 97 pendidik. Rasio jumlah tenaga pendidik 

dibandingkan jumlah siswa, saat ini sudah mencukupi (1 orang guru: 12 

peserta didik).  

Tenaga kependidikan pegawai tetap (ASN) di jenjang 

pendidikan S1 berjumlah 3 dan lebih dari S1 1 total 4 pegawai tetap. 

Pegawai tidak tetap (Non ASN) di jenjang kurang dari pendidikan S1 

berjumlah 8,  S1 ada 16 orang, dan lebih dari S1 tidak ada total 24 

pegawai tidak tetap. Total keseluruhan tenaga kependidikan 28 

pegawai. Tenaga out sourching cleaning service pada jenjang 

pendidikan kurang dari S1 ada 10 dan tenaga out sourching keamanan 

tiga90. 

                                                           
89 Sumber: TU Sarana dan Prasarana MAN 1 Lamongan (per Jan 2022). 
90 Sumber: TU Kepegawaian MAN 1 Lamongan (per Jan 2022). 
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e. Data Peserta Didik 

Data peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 

Lamongan Tahun Pelajaran 2021/2022 terdiri dari jurusan Matematika 

Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), Bahasa, Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS), dan Keagamaan. Jumlah keseluruhan peserta didik yang ada di 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lamongan Tahun Pelajaran 

2021/2022 adalah 1.239 siswa mulai dari kelas X sampai XII. Jumlah 

tersebut jika dijelaskan secara rinci sebagai berikut, peserta didik 

dengan latar belakang pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTS) 

(54,08%) dari 224 siswa dan 446 siswi dengan total 670 peserta didik. 

Sedangkan, dari Sekolah Menengah Pertema (SMP) berjumlah 

(45,92%) 166 siswa dan 403 siswi dengan total 569 peserta didik91.  

B. Penyajian Data dan Analisis Data 

Setiap penelitian disertai dengan penya1inan data sebagai penguat 

dalam penelitian. Sebab, dari data ini nanti akan dianalisis, sehingga dari data 

tersebut, akan menghasilkan kesimpulan dalam penelitian ini. Setelah 

melakukan penelitian dan memperoleh berbagai data di lapangan dengan 

menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Selanjutnya data-data 

tersebut dianalisis secara detail sehingga nantinya akan memperoleh hasil data 

yang akurat. 

Dalam penelitian ini menyajikan tiga macam pengumpulan data di 

antaranya observasi, dokumentasi yang dilakukan oleh penulis kemudian 

                                                           
91 Sumber: TU Administrasi Kesiswaan MAN 1 Lamongan (per Jan 2022). 
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diperkuat dengan data dari hasil wawancara. Sesuai dengan tiga metode 

pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendeskripsikan pemanfatan 

lingkungan sekolah dalam motivasi belajar peserta didik pada bidang studi 

fikih di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan. 

1. Pemanfatan Lingkungan Fisik Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 

Peserta Didik Pada Bidang Studi Fikih Di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Lamongan 

Pemanfaatan lingkungan fisik Madrasah Aliyah Negeri 1 

Lamongan memaksimalkan sarana dan prasarana belajar, sumber-sumber 

belajar, dan media pembelajaran yang telah disediakan di madrasah ini. 

Hal tersebut dilakukan karena dengan ketersediaanya sarana dan prasarana 

di madrasah bermanfaat untuk meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik terutama dalam pembelajaran fikih.  

Lingkungan fisik merupakan kawasan atau daerah untuk 

melakukan kegiatan belajar-mengajar yang dapat dilihat atau nyata, tempat 

ini digunakan peserta didik untuk menimba ilmu pengetahuan. Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Lamongan dipilih penulis dengan alasan madrasah ini 

berdiri di tanah dengan luas 17.492 m2 dengan gedung milik sendiri tidak 

menumpang. Memasuki gedung Madrasah Aliyah 1 Lamongan mata akan 

disuguhkan dengan pepohonan yang hijau dan rindang di area gerbang 

masuk terdapat tulisan selamat datang dan akan disambut para guru yang 

berjejer untuk bersalaman dengan peserta didik yang datang. Kemudian di 

halaman tengah terlihat berjajaran ruangan dan taman-taman serta 
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beberapa pohon trambesi yang sengaja ditanam. Di lapangan dan halaman 

terdapat beberapa sumur resapan guna meminimalisir genangan air saat 

intensi hujan tinggi. 

Kemudian keadaan di dalam kelas sangat bersih, terdapat tiga 

macam tempat sampah supaya bisa didaur ulang, sirkulasi udara dan 

pencahayaan juga bagus. Terlihat saat kegiatan pembelajaran peserta didik 

tidak melakukan aktivitas seperti mengkipas-kipaskan buku saat 

pembelajaran dan di setiap sudut kelas terdapat pojok baca untuk mengisi 

waktu luang saat kekosongan jam pembelajaran. Tersedianya UKS (Unit 

Keseatan Sekolah), kantin apung yang di bawahnya ada kolam ikan. 

Hal tersebut dilakukan madrasah guna memberikan kenyamanan 

pada peserta didik sehingga saat kegiatan pembelajaran mereka menjadi 

termotivasi belajar dengan fasilitas dan sarana-prasarana yag telah 

disediakan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis 

dengan Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lamongan Ibu Nur 

Endah, bahwasanya: 

“Program Madrasah memberikan reward atau hadiah untuk 

menumbuhkan motivasi belajar peserta didik dan fasilitas untuk 

mendukung pembelajaran. Menurut kami fasilitas yang ada sudah 

cukup untuk memadahi pembelajaran fikih dan pembelajaran 

lainnya. Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan mempunyai 22 

ektrakurikuler, empat jurusan, dan empat program unggulan. 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lamongan memberlakukan 

Adiwiyata Ramah Anak. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 

Lamongan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan belajar 

peserta didik. Saya berharap dari fasilitas yang sudah disediakan 
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di madrasah ini bisa menumbuhkan minat belajar dalam diri 

peserta didik dengan memanfaatkan lingkungan madrasah92”. 

Penulis melakukan observasi pada tanggal 17 Maret 2022 

mengamati lokasi penelitian melihat sekeliling dan merasakan suasana di 

lokasi penelitian93.  Hal ini dibuktikan dengan dokumentasi yang diperoleh 

penulis saat melakukan observasi. 

 

Gambar 4.1 

Halaman Depan Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan94 

Pernyataan di atas sesuai dengan hasil dokumentasi saat penulis 

melakukan observasi langsung pada lokasi yang diteliti yang dilakukan 

pada tanggal 17 Maret 2022.  

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Kepala 

Madrasah menunjukan tentang lingkungan fisik yang ada di madrasah 

guna menumbuhkan motivasi belajar pada peserta  didik terutama pada 

                                                           
92 Nur Endah Mahmudah, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 12 Maret 2022. 
93 Observasi, MAN 1 Lamongan, 17 Maret 2022. 
94 Halaman Depan Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan, Dokumentasi, Lamongan, 17 

Maret 2022. 
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pembelajaran fikih. Ibu Nur Endah Mahmudah selaku Kepala Madrasah 

menjelaskan tentang pendapat dari definisi lingkungan fisik, yakni: 

“Lingkungan fisik merupakan lingkungan yang berhubungan 

langsung secara fisik dengan peserta didik. Seperti sarana dan 

prasarana yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Kondisi kelas, 

bagaimana sumber belajardan bahan ajar yang diperlukan saat proses 

pembelajaran. Lingkungan sekolah yang nyaman, asri, fasilitas yang 

disediakan beragam, sirkulasi udara sebagai penyegaran pemikiran 

bagi peserta didik mampu memberikan pengaruh baik pada peserta 

didik saat pembelajaran berlangsung.95” 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak 

Suparno guru bidang studi fikih sekaligus menjabat sebagai Humas di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan, bahwasanya: 

“Lingkungan fisik sama halnya dengan sarana-prasarana yang ada 

di suatu madrasah. Pada dasarnya apa pun yang ada di Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) 1 Lamongan ini bisa dijadikan sumber 

belajar termasuk lingkungan sekolah karena belajar tidak selalu 

harus di dalam kelas. Jika di era modern ini apa pun yang kita lihat, 

apa pun yang kita alami, dan bahkan lingkungan yang kita tempati 

bisa dijadikan sebagai sarana untuk belajar. Lingkungan ditata 

sedemikian rupa sehingga peserta didik semakin tumbuh minat 

belajar untuk menikmati lingkungan belajar yang ada di madrasah 

untuk belajar lebih baik. Jika dibandingkan di dengan tahun 

sebelumnya belum banyak tempat-tempat belajar seperti gazebo. 

Masjid juga digunakan untuk tempat belajar peserta didik.96” 

 

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa lingkungan fisik 

mampu menstimulus semangat belajar pada peserta didik sehingga 

motivasi belajar intrinsik dan ekstrinsiknya meningkat. Faktor penting 

dalam meningkatkan gairah belajar selain peran dari motivasi adalah 

fasilitas yang disediakan sekolah untuk mendukung proses belajar. fasilitas 

tersebut berupa alat tulis, buku penunjang pembelajaran, ruang kelas, 

                                                           
95 Nur Endah Mahmudah, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 12 Maret 2022. 
96 Suparno, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 28 Maret 2022. 
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laboratorium, perpustakaan, penyampaian materi, pembelajaran yang 

berhubungan dengan kegiatan sekolah, dan lain sebagainya. Fasilitas 

belajar sangat penting karena dengan adanya fasilitas tersebut bisa 

mendukung kegiatan belajar, karena semakin lengkap fasilitas yang ada di 

sekolah tersebut akan membantu dan mempermudah proses belajar. 

 

Gambar 4.2 

Literasi Gazebo97 

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan dokumentasi yang 

diperoleh penulis dari hasil obsevasi yang dilakukan pada tanggal 17 

Maret 2022. Saat melakukan observasi penulis mengetahui sendiri jika 

literasi gezobo dipergunakan peserta didik untuk kegiatan pembelajaran 

saat mereka merasa bosan di dalam kelas, seperti; berdiskusi, mengerjakan 

tugas, dan lain sebagainnya98. 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lamongan terus berupaya untuk 

memberikan suasana belajar yang nyaman dengan memanfaatkan 

                                                           
97 Literasi Gazebo, Dokumentasi, Lamongan, 17 Maret 2022. 
98 Observasi, MAN 1 Lamongan, 17 Maret 2022. 
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lingkungan yang ada. Sehingga hubungan guru dan peserta didik semakin 

erat serta peserta didik lebih paham dengan materi pembelajaran yang 

diajarkan, teori yang sudah ada selaras dengan hasil wawancara guru fikih 

Ibu Alifatuz Zamzami, menyatakan bahwa: 

“Hubungan antara peserta didik dan guru dengan fasilitas yang 

sudah disediakan di madrasah. Madrasah berharap dengan adanya 

fasilitas yang ada dapat menambah wawasan dengan pembelajaran 

yang sudah dilakukan. Pembelajaran tidak hanya di kelas tetapi 

bisa dilakukan di luar kelas, seperti prakitik mesalati jenazah bisa 

dilakukan di masjid, manasik haji bisa dilakukan di lapangan, 

kemudian pembelajaran fikih tentang bab jual beli bisa dilakukan 

di kantin. Jadi pada intinya, guru berharap dari pembelajaran 

tersebut tidak monoton di dalam kelas saja, tetapi kegiatan 

pembelajaran bisa dilakukan di luar kelas.99” 

 

Hal ini ternyata dirasakan peserta didik bahwa lingkungan fisik 

madrasah sangat berpengaruh dalam proses belajar-mengajar yang 

terselenggara, seperti hasil wawancara penulis dengan Lisa Rohmawati 

kelas 11 MIPA 7, bahwasanya:  

“Pelaksanaan pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Lamongan sangat menyenangkan. Mungkin karena lokasinya di 

kota jadi saat kita ingin ke mana-mana bisa terakses dengan mudah. 

Selain itu, suasanaya asri, banyak pepohonan di setiap halaman, 

dan nyaman.100” 

 

Pendapat lain yang memperkuat jawaban dari peserta didik dalam 

wawancara oleh Ellena Fadhia Ariftama kelas 12 MIPA 7, menyatakan: 

“Saya tidak tahu dengan apa yang di maksud dengan lingkungan 

fisik tersebut, yang saya ketahui jika Madrasah Aliyah Negeri 1 

Lamongan letaknya sangat strategis, lingkungan yang asri, nyaman 

untuk belajar, dan terdapat banyak pepohonan yang rindang. Ada 

juga sumur resapan, jika terjadi hujan deras tidak ada genangan air 

                                                           
99 Alifatuz Zamzami, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 24 Maret 2022. 
100 Lisa Rohmawati, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 25 Maret 2022. 
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di lapangan, air langsung masuk ke dalam biopori atau sumur 

resapan. 101” 

Berdasarkan hasil wawancara dan diperkuat dengan observasi yang 

dilakukan penulis di lokasi penelitian, menyatakan bahwasanya di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan telah berupaya untuk memanfaatkan 

lingkungan fisik dalam meningkatkan motivasi belajar pada bidang studi 

fikih bagi peserta didik. Lingkungan fisik ini berupa sarana dan fasilitas 

yang telah disediakan dan dipergunakan dalam proses belajar-mengajar. 

Seperti: laboratorium, perpustakaan, lapangan, masjid, gazebo, dan 

lainnya. 

2. Pemanfatan Lingkungan Sosial  Dalam Meningkatkan Motivasi 

Belajar Peserta Didik Pada Bidang Studi Fikih Di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Lamongan 

Pemanfaatan lingkungan sosial dalam meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik pada bidang studi fikih di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Lamongan. Pemanfaatan lingkungan sosial di lingkungan madrasah 

berhubungan dengan hubungan peserta didik dengan guru, hubungan 

peserta didik dengan teman sebayanya, keluarga,  dan warga sekolah yang 

lain. Lingkungan sosial merupakan tempat atau suasana di mana 

sekelompok orang menjadi anggotanya, seperti lingkungan kerja, 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. 

Lingkungan sosial ini bisa dikatakan sebagai orang atau tempat yang dapat 

memengaruhi seseorang secara langsung dan tidak langsung.  

                                                           
101 Ellena Fadhia Ariftama, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 19 Maret 2022. 
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Penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan dengan 

tujuan untuk mengetahui gambaran umum mengenai definisi dari 

lingkungan sosial di madrasah. Penulis melakukan wawancara bersama 

Ibu Nur Endah Mahmudah selaku Kepala Madrasah beliau 

mengemukakan pendapatnya tentang lingkungan sosial, yakni: 

“Lingkungan sosial yang ada di madrasah berarti adanya hubungan 

antara peserta didik dengan guru, temannya, dan semua yang ada di 

lingkup madrasah hubungan tersebut dapat memengaruhi motivasi 

belajar peserta didik. Semakin banyak mereka bergaul dan 

menghadapi orang baru, pasti mereka akan mendapatkan 

pengalaman baru.102” 

Pendapat tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat dari Ibu 

Muyssaroh Thoha selaku guru bidang studi fikih, bahwasanya: 

“Lingkungan sosial merupakan pergaulan antar manusia, yakni pergaulan 

siswa dengan guru serta orang-orang yang terlibat dalam interaksi 

pendidikan. Lingkungan sosial ini pengaruhnya dapat diterima secara 

langsung dan tidak langsung.103” 

Pendapat lain dari peserta didik juga disampaikan oleh Eka Cahya 

Ainur Rohmah, mengungkapkan bahwa: “Lingkungan sosial merupakan 

hubungan antara dua orang atau lebih. Karena sejatinya manusia tidak bisa 

hidup tanpa bantuan dari orang lain. Saling kerja sama, berinteraksi, dan 

yang lainnya.104” 

                                                           
102 Nur Endah Mahmudah, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 12 Maret 2022. 
103 Muyyssaroh Thoha diwawancara oleh penulis, Lamongan, 16 Maret 2022. 
104 Eka Cahya Ainur Rohmah, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 24 Maret 2022. 
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Dapat disimpulkan dari hasil wawancara mengenai definisi dari 

lingkungan sosial, sebagian besar sudah memahami terkait definisi 

tersebut. Karena lingkungan sosial erat sekali kaitannya dengan kehidupan 

sehari-hari. 

Lingkungan sosial di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan para 

guru menunjukkan sikap dan perilaku yang baik terutama dalam kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas. Demikian jika peserta didik dengan teman-

temannya mempunyai perilaku yang baik seperti rajin membaca, mudah 

bersosialisasi, dan mempunyai semangat dalam belajar, kemungkinan 

besar akan berpengaruh positif terhadap motivasi belajar peserta didik. 

Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai beberapa guru selalu 

memberikan motivasi hal ini secara tidak langsung mengaktifkan 

psikomotorik peserta didik. Psikomotorik sendiri merupakan hubungan 

dengan sengaja yang dikendalikan oleh aktivitas otak. Guru memberikan 

stimulus berupa motivasi yang diberikan sebelum memulai Kegiatan 

Belajar (KBM) secara tidak langsung otak merespon dan psikomotorik 

atau sikap peserta didik perlahan ada perubahan.  

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis 

dengan Ibu Muyssaroh Thoha guru bidang studi fikih di Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN) 1 Lamongan, bahwasanya:  

“Sebelum memulai pembelajaran guru harus memberikan motivasi 

pada peserta didik. Menurut pendapat saya anak zaman sekarang 

dengan zaman dulu sangat berbeda, apalagi sekarang peserta didik 

lebih banyak berhubungan dengan gadget baik pembelajaran atau 

aktivitas lain, dibandingkan aktivitas mereka dengan buku. 

Sehingga setiap kali masuk, saya harus menyempatkan untuk 
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memberikan motivasi. Pembelajaran fikih tidak hanya sebagai 

materi, tetapi bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya sampai 

kapanpun ilmu fikih selalu berhubungan dengan fikih. Saya 

mempunyai prinsip, ilmu fikih itu sangat penting tidak hanya 

tentang nilai saja tetapi yang paling utama saat kita belajar fikih 

kita bisa paham dengan materi tersebut. Ilmu fikih kedepannya 

nanti sangat berguna daripada ilmu lainnya, kalau kita paham 

kimia, fisika, biologi, matematika sudah jempol, tetapi fikihnya 

tidak bisa sama halnya kita hidup dalam remang-remang.105” 

 

Hasil wawancara tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil 

wawancara dengan Ibu Alifatuz Zamzami guru bidang studi fikih, 

bahwasanya: 

“Untuk membentuk hubungan antara peserta didik dengan guru 

menjadi semakin dekat, saya memberikan sedikit motivasi pada 

peserta didik saat Kegiatan Proses Belajar Mengajar (KBM) 

berlangsung. Saya memberikan nasihat, masukan, sharing, dan 

mendengarkan apa yang diucapkan peserta didik. Jadi, peran 

seorang pendidik tidak hanya memberikan materi saja, tetapi juga 

mau mendengar peserta didik. Memberikan nasihat salah satu 

keuntungan belajar fikih itu apa, hukumnya belajar fikih itu apa, 

memberikan real atau kejadian nyata yang ada di sekitar kita dan 

kehidupan sehari-hari, seperti pada bab jual-beli, shopee, dan 

lain-lain. Pembelajaran fikih jika dihubungkan dengan kehidupan 

sehari-hari maka peserta didik akan lebih tertarik dalam belajar 

jika disangkut pautkan dengan apa yang terjadi saat ini.106 ” 

 

Dapat diketahui dari hasil wawancara tersebut lingkungan sosial di 

madrasah memengaruhi motivasi belajar dengan memanfaatkan 

lingkungan yang ada dengan membanguh hubungan antara peserta didik 

dengan gurunya. Motivasi belajar timbul karena adanya penghargaan dari 

seorang guru karena adanya peningkatan hasil belajar, dipengaruhi 

lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman, kegiatan sekolah yang 

menarik, dan adanya upaya seorang guru yang membelajarkan peserta 

                                                           
105 Muyssaroh Thoha, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 16 Maret 2022. 
106 Alifatuz Zamzami, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 24 Maret 2022. 
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didik. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lamongan terus berupaya untuk 

memberikan suasana belajar yang nyaman dengan memanfaatkan 

lingkungan yang ada. Sehingga hubungan guru dan peserta didik semakin 

erat serta peserta didik lebih paham dengan materi pembelajaran yang 

diajarkan, teori yang sudah ada selaras dengan hasil wawancara guru fikih 

Bapak Suparno, menyatakan bahwa: 

“Hubungan antara peserta didik dan guru dengan fasilitas yang 

sudah disediakan di madrasah. Madrasah berharap dengan adanya 

fasilitas yang ada dapat menambah wawasan dengan pembelajaran 

yang sudah dilakukan. Pembelajaran tidak hanya di kelas tetapi 

bisa dilakukan di luar kelas, seperti prakitik mesalati jenazah bisa 

dilakukan di masjid, manasik haji bisa dilakukan di lapangan, 

kemudian pembelajran fikih tentang bab jual beli bisa dilakukan di 

kantin. Jadi pada intinya, guru berharap dari pembelajaran tersebut 

tidak monoton di dalam kelas saja, tetapi kegiatan pembelajaran 

bisa dilakukan di luar kelas.107” 

 

Gambar 4.3 

Kegiatan Manasik Haji dan Umrah di Lapangan108 

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan dokumentasi kegiatan 

pada tanggal 19 Juli 2021. Kegiatan tersebut berupa manasik haji dan 

umrah yang dilaksanakan di lapangan Madrasah Aliyah Negeri 1 

                                                           
107 Suparno, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 28 Maret 2022. 
108 Tata Usaha Man 1 Lamongan, Dokumentasi, Lamongan, 19 Juli 2021.  
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Lamongan setiap tahun pada peserta didik yang baru masuk dan sekaligus 

pelaksanaan penyembelihan hewan kurban setelah hari raya idul adha. 

Pada kegiatan manasik haji dan umrah penulis tidak bisa 

melakukan observasi secara langsung, karena pada kegiatan tersebut 

dilakukan sehari sebelum hari raya idul adha dan dokumentasi tersebut 

diperoleh dari arsip dokumentasi madrasah. 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lamongan sangat mendukung 

pembelajaran yang terselenggara di madrasah, selalu berupaya 

memberikan yang terbaik untuk kebutuhan kegiatan belajar terutama 

dalam bidang studi fikih. Motivasi belajar akan berhasil jika peserta didik 

mempunyai semangat untuk belajar dalam dirinya sehingga memperoleh 

hasil belajar yang memuaskan. Dari sinilah peran dari lingkungan sosial di  

sekolah untuk menumbuhkan motivasi ekstrinsik dengan dibantu fasilitas 

yang ada dan program yang sudah ada di madrasah. Selain program yang 

sudah ada di madrasah, tenaga pendidik dituntut untuk kreatif dengan 

memanfaatkan lingkungan sekolah dan memberikan strategi belajar yang 

tidak monoton supaya membangkitkan motivasi belajar ekstrinsik peserta 

didik tersebut.  

Hal ini sama seperti hasil wawancara dengan Ibu Nur Endah 

Mahmudah selaku Kepala Madrasah, bahwasanya: 

“Fasilitas yang ada di madrasah sudah cukup memadahi untuk 

kegiatan pembelajaran. Program yang ada di Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN) 1 Lamongan sudah cukup baik ditunjukan dengan 

semakin banyaknya prestasi di bidangnya masing-masing baik 

akademis dan non akademis, seperti: paskibra, pramuka, drumband, 

dan yang lainnya. Dengan adanya fasilitas belajar yang memadahi 
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peserta didik menjadi termotivasi dalam belajar dipengaruhi 

dengan motivasi ekstrinsik peserta didik tersebut. Saya sangat 

mendukung pembelajaran fikih yang sudah terselenggara di 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lamongan, terlebih lagi Kepala 

Madrasah juga sebagai leader managerialnya dalam sebuah 

struktur organisasi, sangat mendukung program dan semua yang 

sudah ada di sana. Terlebih lagi mata pelajaran fikih adalah mata 

pelajaran yang penting apalagi ini Madrasah Aliyah, peserta didik 

jika keluar dari madrasah ini paling tidak ibadahnya baik, 

bersucinya sudah baik, saat menjalankan umrah dan haji mereka 

sudah paham karena ada bekal dari madrasah109.” 

 

 
Gambar 4.4 

Kegiatan Pesona (Pekan Olahraga dan Seni) Diadakan Setiap 

Tahun di MAN 1 Lamongan110 

Pernyataan tersebut dipertegas dengan hasil dokumentasi yang 

diambil pada tanggal 10 Desember 2021. Pada kegiatan tersebut peserta 

didik sangat bersemangat dalam mengikuti event yang dilaksanakan setiap 

tahunnya. Perlombaan yang diselenggarakan seperti, futsal antar 

kelas,volly, bulu tangkis, musikalisasi puisi, story telling, dan Pensi 

(pentas seni). Setiap kelas wajib mendelegasikan perwakilan siswa untuk 

mengikuti setiap perlombaan, jika dalam kelas tersebut tidak mengikuti 

perlombaan tersebut kelasnya mendapatkan sanksi berupa denda.  

                                                           
109 Nur Endah Mahmudah, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 12 Maret 2022. 
110 Kegiatan Pesona (Pekan Olahraga dan Seni) Diadakan Setiap Tahun di MAN 1 

Lamongan, Dokumentasi, Lamongan , 10 Desember 2022. 
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Peserta didik sangat bersemangat mengikuti kegiatan tersebut 

karena kegiatan ini sangat ditunggu-tunggu semua peserta didik. 

Rangkaian acara dimulai dari pembukaan dari Drumb Band kebanggan 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan yakni Dc. Symphony El-Farabi dan 

penampilan Paskibra, kemudian dilanjutkan sambutan dari Ibu Kepala 

Madrasah dan acara pun dimulai. Kegiatan tersebut dilasanakan selama 

satu minggu tanggal 5-11 Desember 2022. Saat pelombaan futsal semua 

supporter atau pendukungnya sangat ramai memenuhi sudut lapangan. 

Peserta didik menyanyikan slogan untuk memberikan semangat pada tim 

kelasnya dan beberapa membawa banner berisikan nama kelas. 

Hal ini diungkapkan melalui wawancara yang dilakukan penulis 

dengan Lisa Rohmawati, kelas 11 MIPA 7, bahwa: 

“Madrasah Aliyah Negeri (MAN) setiap tahun selalu mengadakan 

praktik-praktik keagamaan, seperti: manasik haji dan umroh, 

praktik mengkafani dan mensalati jenazah, salat dhuha, praktik 

ijab-qabul, dan lain sebagainya banyak sekali kegiatan yang 

diselenggarakan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) tidak hanya 

kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran saja tetapi Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Lamongan mengadakan kegiatan seperti: M2F 

(Manela Maulid Festival), Pesona, dan masih banyak lagi. Apalagi 

kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran fikih, karena 

kegiatan tersbut tidak hanya teori saja tetapi kita juga butuh 

praktik, supaya memudahkan pemahaman kita. Dari situ kita tahu 

belajar fikih itu terkadang mudah dan menyenangkan. Untung saja 

saat saya masuk Madrasah Aliyah Negeri (MAN) belum ada 

pandemi, jadi saya masih bisa ikut kegiatan tersebut111.” 

 

Hasil wawancara tersebut disetujui oleh peserta didik lain yakni, 

Ellena Fadhia Ariftama, kelas 12 MIPA 7, bahwasanya: 

                                                           
111 Lisa Rohmawati, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 25 Maret 2022.  
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“Setiap tahun MAN selalu mengadakan kegiatan dan selalu 

meriah, contohnya seperti kegiatan manasik haji siswa kelas 10 

pawai mengenakan pakaian serba putih seperti jamaah haji, dan 

saat pelaksanaan salat id siswa kelas 10 diwajibkan untuk salat 

jamaah di sekolah kemudian dilanjutkan dengan penyembelihan 

hewan kurban. Tidak hanya itu MAN selalu rutin mengadakan 

acara memperingati Hari Kartini, bulan bahasa, dan pondok 

ramadan112.” 

 

Adapun pendapat lain dari peserta didik yaitu, Tsania Karimatul 

Abidiah kelas 12 MIPA 6, bahwasanya: “Selain kegiatan perlombaan dan 

praktik pembelajaran fikih saja yang diselenggarakan madrasah secara 

rutin, tetapi dalam menjaga lingkungan sekolah tetap bersih setiap hari 

jumat diadakan kegiatan jumat bersih. Tidak hanya peserta didik saja yang 

membersihkan, tetapi semua warga sekolah bergotong-royong dalam 

kegiatan ini.113” 

 

Dari  hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan dapat 

diketahui jika lingkungan sosial yang telah terselenggara di madrasah 

mampu membangun kerja sama, hubungan baik antara guru dengan 

peserta didik, peserta didik dengan teman sebaya. Madrasah Aliyah Negeri 

1 Lamongan telah berupaya untuk memanfaatkan lingkungan sosial dalam 

meningkatkan motivasi belajar pada bidang studi fikih bagi peserta didik. 

Lingkungan sosial berupa, keikutsertaan dan partisipasi peserta didik 

setiap peserta didik dengan kegiatanyang diselenggarakan madrasah. 

Seperti: jumat bersih, Pesona, M2F, dan praktik pembelajaran fikih 

(manasik haji, mengkafani jenazah, dan penyembelihan hewan kurban) 

                                                           
112 Ellena Fadhia Ariftama, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 19 Maret 2022. 
113 Tsania Karimatul Abidia, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 24 Maret 2022. 
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3. Pemanfatan Lingkungan Akademis Dalam Meningkatkan Motivasi 

Belajar Peserta Didik Pada Bidang Studi Fikih Di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Lamongan 

Pemanfaatan lingkungan akademis dalam meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik pada bidang studi fikih di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Lamongan. Lingkungan akademis meliputi bagaimana suasana sekolah 

ketika pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dan kegiatan ekstrakulikuler 

yang terselenggara di madrasah. Suasana yang terkait dengan kegiatan 

belajar di sekolah, apakah kegiatan belajar megajar di sekolah berjalan 

dengan disiplin dan tertib atau sebaliknya, apakah kegiatan tersebut 

berjalan di sekolah atau tidak berjalan di sekolah. 

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan dengan 

tujuan untuk mengetahui gambaran umum mengenai definisi dari 

lingkungan akademis di madrasah. Penulis melakukan wawancara bersama 

Ibu Nur Endah Mahmudah selaku Kepala Madrasah beliau 

mengemukakan pendapatnya tentang lingkungan akademis, yakni: 

“Lingkungan akademis merupakan lingkungan yang dilakukannya 

kegiatan belajar dan mengajar. Pada lingkungan ini lebih mengarah 

suasananya dan bagaimana keaktifan dari peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran yang terselenggara.114” 

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan pendapat yang 

dikemukakan Ibu Muyssaroh Thoha, selaku guru bidang studi fikih, yakni: 

                                                           
114 Nur Endah Mahmudah, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 12 Maret 2022. 
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“Lingkungan akademis merupakan keadaan atau suasana sekolah, kegiatan 

pembelajaran di sekolah, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan 

siswa dan fasilitas sekolah dengan tujuan mengembangkan potensi yang 

dimiliki peserta didik.115” 

Pendapat lain juga disampaikan peserta didik oleh, Ellena Fadhia 

Ariftama, bahwasanya: “Lingkungan akademis itu tempat peserta didik 

melakukan kegiatan pembelajaran. Guru memberikan materi saat 

pembelajaran dimulai dan mengevaluasi kembali materi yang 

diajarkan.116” 

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara di atas, definisi 

lingkungan akademis yaitu suasana kegiatan pembelajaran dan berbagai 

kegiatan lain yang terselenggara di madrasah atau sekolah tersebut. 

Kegiatan pembelajaran yang berlangsung guna mengembangkan potensi 

siswa, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, 

emosional, maupun sosial.  

Kegiatan belajar akan lebih efektif dan efisien jika ketersediaan 

sumber dan bahan ajar memadahi di sekolah tersebut. Memanfaatkan 

lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dipercaya mampu 

meningkatkan cara berpikir kritis peserta didik. Hal tersebut bisa 

menjadikan peserta didik lebih aktif bertanya, berasumsi, memberikan 

kesimpulan, dan lebih suka beragumentasi. 

                                                           
115 Muyssaroh Thoha, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 16 Maret 2022. 
116 Ellena Fadhia Ariftama, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 19 Maret 2022. 
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Hal tersebut diterapkan pada kegiatan pembelajaran fikih yang 

sesuai dengan hasil wawancara Ibu Muyssaroh Thoha guru fikih, beliau 

menyatakan bahwa: 

“Saat menjelaskan materi selalu saya hubungkan dengan 

kehidupan sehari-hari, kalau hanya menjelaskan tentang materi saja 

peserta didik kebanyakan tidak paham. Apalagi pada materi kelas 

12 ada yang membahas tentang qowaidul fikiyah. Saya selalu 

menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari dengan 

menunjukkan bukti yang ada di sekitar, seperti: syirkah, 

mudhorobah, murobahah, muzaroah, muwakalah sulhu, dan yang 

lain sebagainya itu ada semua dalam kehidupan sekitar. Jadi sangat 

berhubungan fikih dengan kehidupan sehari-hari. Dengan begitu 

peserta didik akan mudah memahami dengan apa yang tejadi 

secara real dan membantu peserta didik berpikir kritis.117” 

 

Hal tersebut ternyata dirasakan oleh Tsania Karimatul Abidia kelas 

12 MIPA 6: “Pada pembelajaran fikih saya terkadang tidak paham dengan 

penjelasan guru yang menggunakan kata-kata atau istilah dalam bahasa 

Arab yang sulit dipahami dan diingat. Kemudian pada bab warisan dan 

pembagiannya susah dipahami.118” 

Pada masalah tersebut memang sering terjadi, tetapi madrasah 

selalu berupaya untuk melakukan evaluasi dan perbaikan, agar hal tersebut 

tidak terjadi di kemudian hari. Setiap kegiatan selalu ada permasalahan 

dan kendala, maka dari itu perlu adanya penyempurnaan dan evaluasi. 

Peserta didik biasanya akan termotivasi bila lingkungan tersebut sangat 

mendukung untuk melakukan pembelajaran, tata tertib sekolahan, pujian, 

hadiah, suri tauladan orang tua, dan guru. 

 

                                                           
117 Muyssaroh Thoha, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 16 Maret 2022. 
118 Tsania Karimatul Abidia, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 24 Maret 2022. 
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Penulis melakukan observasi pada tanggal 17 Maret 2022 dan ikut 

mengamati kegiatan belajar mengajar di kelas. Penulis ingin mengetahui 

bagaimana proses kegiatan belajar mengajar di kelas 12 MIPA 7 

berlangsung. Proses belajar mengajar berlangsung sangat seru, karena 

peserta didik dibagi menjadi empat kelompok dan melakukan presentasi di 

depan kelas, sebagian peserta didik melakukan kegiatan tanya-jawab 

mengenai materi yang telah disampaikan. Semakin banyak peserta didik 

menjawab pertanyaan guru, maka peserta didik mendapatkan tambahan 

poin119. 

 
Gambar 4.5 

Kegiatan Belajar Mengajar dalam Kelas 12 MIPA 7120. 

Pertanyaan di atas sejalan dengan hasil dokumentasi kegiatan 

belajar mengajar di kelas 12 MIPA 7 yang dilakukan penulis pada tanggal 

17 Maret 2022. 

Pada gerbang masuk saat memasuki madrasah terdapat banner 

yang berisikan nama-nama peserta didik berjejeran yang berhasil masuk 

ke Perguruan Tinggi Negeri baik SNMPTN, SPANPTKIN, PMDK, 

                                                           
119 Observasi, MAN 1 Lamongan, 17 Maret 2022.  
120 Kegiatan Belajar Mengajar dalam Kelas 12 MIPA 7, Dokumentasi, Lamongan, 17 

Maret 2022. 
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SBMPTN, dan UMPTKIN. Sebuah kebanggan bagi madrasah jika setiap 

tahunnya mengalami peningkatan peserta didik yang lolos tes di Perguruan 

Tinggi Negeri. Banner tersebut sengaja dipasang di dekat gerbang guna 

memotivasi adek kelas dan teman sebayanya yang belum masuk kuliah. 

 

Gambar 4.6 

Banner Peserta Didik yang Berhasil Masuk di Perguruan Tinggi Negeri121. 

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan adanya hasil dokumentasi 

yang diambil penulis saat melakukan observasi di Madrasah Aliyah Negeri 

1 Lamongan pada tanggal 20 Mei 2022.  

Bentuk  dukungan sekolah berupa pemberian layar LCD dan 

proyektor di setiap kelas, buku, jaringan internet setiap kelas dan tempat-

tempat tertentu di madrasah. Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan 

memfasilitasi peserta didik yang ingin mengembangkan bakatnya baik di 

                                                           
121 Banner Peserta Didik yang Berhasil Masuk di Perguruan Tinggi Negeri, Dokumentasi, 

Lamongan, 20 Mei 2022. 
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bidang akademik dan non akademik, seperti program unggulan yakni, Tata 

Busana, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, D1 Prodistik, dan Desain Interior 

dan Furniture. Selain itu madrasah juga memberikan bermacam-macam 

ekstrakurikuler, dan kegiatan rutin keagamaan setiap tahunnya.  

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Ibu Nur 

Endah Mahmudah selaku Kepala Madrasah, menyatakan bahwa: 

“Madrasah Aliyah Negeri (MAN) ada program unggulan seperti: 

Tata Busana, Prodistik, TITL(Teknik Instalasi Tenaga Listrik), 

desain Interior dan produk furniture. Kemudian program 

peminatan, seperti: Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Bahasa, dan Keagamaan. 

Kemudian yang berhubungan dengan pembelajaran fikih di 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) setiap tahun mengadakan 

manasik haji, penyembelihan hewan kurban dan salat Id bersama, 

jika ada hari besar Islam madrasah selalu memperingati. Sekolah 

menyediakan fasilitas, semakin banyak fasilitas mereka semakin 

leluasa untuk memilih program pengembangan diri sesuai dengan 

passionnya.122” 

 

 

 
Gambar 4.7 

Siswi Berprestasi Lolos Beasiswa LPDP ke University of British Columbia 

Tahun 2021123 
                                                           

122 Nur Endah Mahmudah, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 12 Maret 2022. 
123 Siswi Berprestasi Lolos Beasiswa LPDP ke University of British Columbia Tahun 

2021, Dokumentasi, Lamongan, 27 Mei 2022. 
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Hasil dokumentasi tersebut diperoleh penulis saat melakukan 

observasi di madrasah pada tanggal 27 Mei 2022. Penulis bertemu 

langsung dengan peserta didik tersebut dan mewawancari, Amaliya Putri, 

bahwasanya: 

“Sebelum masuk di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan, saya 

ragu memilih Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan atau Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Gresik keduanya bagus. Kemudian saya berjanji 

pada kedua orang tua jika sekolah jauh dari rumah setiap semester 

Amel dapat  peringkat 1 dan setiap ada event Amel akan ikut dan 

juara. Awalnya susah dan ragu apa janji tersebut bisa ditepati. 

Ternyata benar jika lingkungan akademis atau lingkungan sekolah 

baik dan selalu mendukung bakat serta prestasi dari siswanya, 

maka akan hasilnya luar biasa, meskipun semua kembali pada diri 

kita sendiri, tetapi lingkungan sekolah juga berpengaruh positif.124” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan diperkuat dengan observasi yang 

dilakukan penulis di lokasi penelitian, menyatakan bahwasanya di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan telah berupaya untuk memanfaatkan 

lingkungan akademis dalam meningkatkan motivasi belajar pada bidang 

studi fikih bagi peserta didik. Lingkungan akademis ini berupa, 

pemanfaatkan lingkungan  akademis dalam hal akademik, meliputi: 

sumber bacaan dan bahan ajar yang tersedia di madrasah mampu 

menjadikan peserta berpikir kritis, lebih aktif bertanya, dan berasumsi. 

Sedangkan pemanfaatan lingkungan akademis dalam hal non akademik, 

meliputi: ekstrakurikuler dan program unggulan madrasah (Tata busana, 

D1 Prodistik, desain interior dan furniture serta TITL). 

  

                                                           
124 Amalia Putri, diwawancara oleh penulis, Lamongan, 27 Mei 2022. 
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C. Pembahasan Temuan 

Berdasarkan hasil penyajian dan penelitian melalui wawancara, 

observasi, dokumentasi dan analisis yang telah dilakukan, serta berdasarkan 

fokus masalah yang dirumuskan, maka dikemukakan berbagai temuan yang 

ada di lapangan mengenai pemanfaatan lingkungan sekolah dalam 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada bidang studi fikih di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan. 

Tabel 4.1 

Temuan Penelitian 

No. Fokus Penelitian Temuan 

1. Pemanfaatan lingkungan fisik dalam 

meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik pada bidang studi fikih 

di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Lamongan 

1.  Pemanfaatan lingkungan fisik dalam 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada 

bidang studi fikih di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Lamongan, meliputi sarana dan fasilitas untuk 

belajar, seperti: laboratorium, perpustakaan, 

lapangan, masjid, kantin, gazebo, dan lainnya. 

2. Pemanfaatan lingkungan sosial 

dalam meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik pada bidang 

studi fikih di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Lamongan 

1. Pemanfaatan lingkungan sosial dalam 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada 

bidang studi fikih di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Lamongan, meliputi: peserta didik mengikuti 

kegiatan yang diadakan madrasah, seperti: jumat 

bersih, M2F, Pesona, dan praktik pembelajaran 

fikih. 

3. Pemanfaatan lingkungan akademis 1. Pemanfaatan lingkungan akademis dalam 
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dalam men ingkatkan motivasi 

belajar peserta didik pada bidang 

studi fikih di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Lamongan 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik 

pada bidang studi fikih di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Lamongan, dalam hal akademik 

meliputi, sumber belajar an bahan ajar yang 

tersedia di madrasah mampu membuat peserta 

didik berpikir kritis, lebih aktif bertanya, dan 

berasumsi. 

2. Pemanfaatan lingkungan akademis dalam 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik 

pada bidang studi fikih di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Lamongan, dalam hal non akademik 

meliputi, program unggulan madrasah (Tata 

busana, D1 Prodistik, desain interior dan 

furniture serta TITL) dan ekstrakurikuler. 

 

1. Pemanfaatan Lingkungan Fisik Dalam Meningkatkan Motivasi 

Belajar Peserta Didik Pada Bidang Studi Fikih di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Lamongan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pemanfaatan 

lingkungan fisik dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada 

bidang studi fikih di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan, meliputi 

sarana dan fasilitas untuk belajar, seperti: laboratorium, perpustakaan, 

lapangan, masjid, kantin, gazebo, dan lainnya. 
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Hal ini sejalan dengan teori yang dijelaskan oleh Nana Syaodih 

Sukmadinata bahwa lingkungan sekolah dibagi menjadi tiga, meliputi: 

lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan akademis. 

Lingkungan fisik merupakan lingkungan yang kawasan atau daerah untuk 

melakukan kegiatan belajar-mengajar yang dapat dilihat atau nyata, 

tempat ini digunakan peserta didik untuk menimba ilmu pengetahuan. Hal 

ini seperti: sarana dan prasarana belajar, sumber-sumber belajar, dan 

media belajar125. 

Madrasah berupaya untuk memfasilitasi sarana prasaran 

pembelajaran yang ada, guna mempermudah peserta didik untuk 

meningkatkan motivasi belajar dengan memanfaatkan lingkungan yang 

telah disediakan. Terutama pada pembelajaran fikih, banyak kegiatan di 

madrasah yang memanfaatkan lingkungan sekolah untuk belajar, seperti: 

manasik haji dan umrah, memandikan jenazah, dan menyembelih hewan 

kurban. Pembelajaran jika monoton materi saja tanpa adanya praktik 

dirasa akan sia-sia, karena sebagai peserta didik tidak melakukan aktivitas 

tersebut secara langsung meskipun hal tersebut hanya praktik126. 

Hal tersebut juga relevan dengan teori yang dikemukakan Lukman 

Sandi yang menjelaskan tentang hubungan antara motivasi belajar dengan 

memanfaatkan lingkungan madrasah sangat berkaitan terutama dalam 

                                                           
125 Wulaningsih “Pengaruh Kebiasaan Belajar dan Lingkungan Sekolah Terhadap Prestasi 

Belajar Pada Kompetensi Mengelola Kartu Aktiva Tetap Siswa Kelas XI Program Keahlian 

Akuntansi SMK Muhammadiyah Cawas Tahun Ajaran 2011/2012” (Skripsi, Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2012), 11. 
126 Irwadi, Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar Untuk Meningkatkan Minat 

dan Hasil Belajar Siswa SMA Di Kawasan  Pesisir, Kalimantan Selatan”, 69. 
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meningkatkan minat belajar. Tidak hanya lingkungan madrasah saja yang 

dapat menumbuhkan motivasi ekstrinsik pada peserta didik, tetapi 

ketersediaan dari alat belajar, metode pembelajaran yang digunakan guru 

saat kegiatan belajar berlangsung. Hal tersebut memang menjadi stimulus 

untuk menumbuhkan minat belajar dari peserta didik tersebut127. 

2. Pemanfaatan Lingkungan Sosial Dalam Meningkatkan Motivasi 

Belajar Peserta Didik Pada Bidang Studi Fikih di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Lamongan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pemanfaatan 

lingkungan sosial dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik 

pada bidang studi fikih di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan, 

meliputi: peserta didik mengikuti kegiatan yang diadakan madrasah, 

seperti: jumat bersih, M2F, Pesona, dan praktik pembelajaran fikih. 

Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Muhibbin 

Syah yang menjelaskan tentang lingkungan sosial merupakan lingkungan 

sekolah yang di dalamnya terdapat warga sekolah, baik itu Kepala 

Sekolah, guru, karyawan, semua teman sekolah, semuanya dapat 

memengaruhi semangat belajar peserta didik itu sendiri. Para guru 

mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, hal tersebut mampu 

memberikan semangat dan menumbuhkan motivasi yang positif128. 

                                                           
127 Lukman Sandi, “Pengaruh Motivasi Belajar dan Pemanfaatan Fasilitas Belajar 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI IPS Di SMA Muhammadiyah 

2 Surabaya”, 24. 
128 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, 137. 
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Hal ini tidak jauh berbeda dengan teori yang dikemukan oleh Nana 

Syaodih Sukmadinata yang menyebutkan tentang lingkungan sosial 

merupakan lingkungan sosial menyangkut hubungan siswa dengan 

teman-temannya, guru-gurunya, keluarga, dan staf sekolah yang lain129. 

Pendapat tersebut relevan dengan teori yang dikembangkan oleh 

Irwadi, Tidak semua tugas dapat diselesaikan sendiri oleh siswa secara 

baik, akan tetapi dapat diselesaikan dengan bantuan teman sebaya yang 

mempunyai kemampuan di atas mereka dan Danoebroto pembelajaran 

dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar tentu tidak 

hanya menghasilkan kerja kelompok, melainkan siswa akan merasa 

seperti permainan penyelidikan yang menantang kerjasama kelompok 

mereka130. 

3. Pemanfaatan Lingkungan Akademis Dalam Meningkatkan Motivasi 

Belajar Peserta Didik Pada Bidang Studi Fikih di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Lamongan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pemanfaatan 

lingkungan akademis dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik 

pada bidang studi fikih di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan, terbagi 

menjadi dua yakni: lingkungan akademis dalam hal akademik dan 

lingkungan akademis dalam hal non akademik. Pemanfaatan lingkungan 

                                                           
129 Wulaningsih “Pengaruh Kebiasaan Belajar Dan Lingkungan Sekolah Terhadap 

Prestasi Belajar Pada Kompetensi Mengelola Kartu Aktiva Tetap Siswa Kelas Xi Program 

Keahlian Akuntansi SMK Muhammadiyah Cawas Tahun Ajaran 2011/2012” (Skripsi, Universitas 

Negeri Yogyakarta, 2012), 11. 
130 Irwadi, Pemfaatan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar Untuk Meningkatkan Minat 

Dan Hasil Belajar Siswa SMA di Kawasan  Pesisir, Kalimantan Selatan”, 69. 
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akademis dalam hal akademik meliputi, sumber belajar an bahan ajar 

yang tersedia di madrasah mampu membuat peserta didik berpikir kritis, 

lebih aktif bertanya, dan berasumsi. Sedangkan pemanfaatan lingkungan 

akademis non akademik meliputi, program unggulan madrasah (Tata 

busana, D1 Prodistik, desain interior dan furniture serta TITL) dan 

ekstrakurikuler. 

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Vidiya 

Risma Dewi yang menjelaskan tentang setiap peserta didik memiliki 

motivasi belajar yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Oleh 

karena itu, guru harus mencari strategi lain saat memberikan materi. 

Tidak hanya menyampaikan materi saja, tetapi guru bisa diajak sharing. 

Jika peserta didik sudah merasa nyaman dan termotivasi dalam belajar. 

Maka kegiatan belajar siap dilakukan. Karena menumbuhkan minat 

dalam belajar pada peserta didik juga dibutuhkan131.  

Hal tersebut didukung dengan teori yang dikemukakan oleh 

Dimyati dan Mudjiono yang menjelaskan tentang lingkungan akademis 

merupakan Lingkungan akademis merupakan keadaan sekolah dan 

terjadinya kegiatan pembelajaran. Pada lingkungan ini tidak hanya 

kegiatan pembelajaran saja tetapi ada berbagai kegiatan ekstrakurikuler 

guna memberikan ruang peserta didik mengembangkan bakat di bidang 

non akademik132. 

                                                           
131 Vidiya Risma Dewi, “Karakteristik Motivasi Ekstrinsik dan Intrinsik Siswa SMP 

Dalam Belajar Matematika”,123. 
132 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 112. 
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Hal ini selaras dengan teori Irwadi yang mengemukakan tentag 

lingkungan akademis tentang kegiatan belajar akan lebih efektif dan 

efisien jika ketersediaan sumber dan bahan ajar memadahi di sekolah 

tersebut. Memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar 

dipercaya mampu meningkatkan cara berpikir kritis peserta didik. Hal 

tersebut bisa menjadikan peserta didik lebih aktif bertanya, berasumsi, 

memberikan kesimpulan, dan lebih suka beragumentasi. Upaya 

peningkatan mutu pendidikan, khususnya di ranah pendidikan tidak 

terlepas dari masalah prestasi yang diperoleh peserta didik. Hal tersebut 

dibutuhkan usaha yang sungguh dari peserta didik dan guru133.  

Hal tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Hastuti 

tentang ekstrakurikuler merupakan program sekolah, berupa kegiatan 

siswa, optimasi pelajaran terkait, menyalurkan bakat dan minat, 

kemampuan, dan keterampilan untuk memantapkan kepribadian siswa. 

Kegiatan ekstrakurikuler tersebut memperoleh manfaat dan nilai-nilai 

luhur yang terkandung dalam kegiatan yang diikuti134. 

                                                           
133 Irwadi, Pemfaatan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar Untuk Meningkatkan Minat 

Dan Hasil Belajar Siswa SMA di Kawasan  Pesisir, Kalimantan Selatan”, 69. 
134 Yayan Inriyani, “Peran Kegiatan Ekstrakurikuler Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar 

IPS” (Thesis: Pascasarjana Universitas Negeri Malang, 2017), 2. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Bertitik tolak pada paparan di bab-bab sebelumnya tentang 

pemanfaatan lingkungan sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik pada bidang studi fikih dengan fokus penelitian di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Lamongan, maka dapat ditemukan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan sepenuhnya sudah berupaya untuk 

memanfaatkan lingkungan fisik yang ada, sarana-prasarana dan fasilitas 

belajar yang telah disediakan madrasah sudah cukup mewadahi dan 

mendukung kegiatan belajar-mengajar baik bidang studi fikih dan 

pembelajaran yang lain. Seperti: laboratorium, perpustakaan, kantin, UKS, 

masjid, dan praktik untuk pembelajaran fikih. 

2. Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan sepenuhnya sudah berupaya untuk 

memanfaatkan lingkungan sosial yang ada, hubungan anatar peserta didik 

dengan guru, teman-teman, dan warga sekolah baik sudah cukup baik. 

Hubungan antara peserta didik dengan temannya akan terlihat jika mereka 

ikut berpartisipasi dengan kegiatan yang diselenggarakan madrasah. 

3. Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan sepenuhnya sudah berupaya untuk 

memanfaatkan lingkungan akademis yang ada, baik dari pemanfaatan 

lingkungan akademik maupun pemanfaatan lingkungan dalam hal non 

akademik. Suasana pembelajaran yang kondusif sangat berpengaruh besar 

terhadap proses pembelajaran dan prestasi peserta didik. 
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Lingkungan akademis yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Lamongan ditunjukkan semakin meningkatnya prestasi yang diperoleh 

peserta didik baik akademik dan non akademik. 

B. Saran-saran 

1.  Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan 

Setelah mengetahui pengaruh lingkungan madrasah untuk 

meningkatkan minat belajar peserta didik. Hendaknya madrasah bisa 

melengkapi fasilitas yang dirasa kurang untuk menunjang pembelajaran 

dan terus berupaya untuk memberikan inovasi terbaru supaya peserta didik 

betah di madrasah. 

2. Guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan 

Setelah guru mengetahui pentingnya lingkungan madrasah untuk 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik, diharapkan guru memberikan 

metode belajar yang mudah untuk peserta didik memahami dan untuk 

memberikan istilah-istilah arab yang mudah dipahami. 

3. Peserta Didik  

Peserta didik diharapkan selalu semangat dalam proses 

pembelajaran guna menggapai cita-cita yang ingin dicapai. Tidak hanya 

guru dan fasilitas sekolah untuk menunjang keberhasilah peserta didik, 

tetapi diri sendiri harus berupaya dan berusaha untuk mendapatkan hasil 

belajar yang memuaskan. 
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