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KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh

Muldi Saptono

Masalah dalam penelitian ini adalah prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan
siswa yang rendah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
hubungan antara lingkungan akademis dengan prestasi belajar siswa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasi. Populasi adalah
seluruh siswa kelas V SDN 01 Jatiagung yaitu 22 siswa. Variabel bebas penelitian
ini adalah lingkungan akademis (X), variabel terikat adalah prestasi belajar (Y).
Teknik pengumpulan data adalah angket dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rhitung sebesar 0,758 > rtabel yaitu 0,423
sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan kuat antara
lingkungan akademis dengan prestasi belajar pendidikan kewarganegaraan
pada siswa kelas V SD N 1 Jatiagung.

Kata kunci: lingkungan akademis, prestasi belajar.
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MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan),

bekerja keras (untuk urusan yang lain)
(Q.S Al-Insyirah 6-7)

Mungkin kamu pernah merasa hari terberat dalam hidupmu, tetapi mungkin hari
itu juga adalah hasil terbesarmu
(Pamungkas Desta Swandaru)

Jangan pernah berputus asa dan takut bayang-bayang jika menghadapi masalah
yang menghadang, karena suatu keberhasilan dan kesuksesan pasti akan dicapai,

ketika suatu kesulitan mau dan mampu untuk kita hadapi
(Penulis)
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan setiap manusia

sebagai dasar guna membuka jendela pengetahuan agar dapat mengembangkan

kemampuan, bakat dan potensi yang dimiliki di dalam dirinya. Pendidikan

pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan

kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup,

karena pendidikan dilaksanakan dalam tiga lembaga, yaitu lembaga keluarga

(orang tua) sebagai unit masyarakat pertama dan utama, lembaga sekolah

sebagai lembaga pendidikan formal, dan lembaga masyarakat sebagai

keseluruhan tata kehidupan. Sehingga, manusia belajar bukanlah sebagai

persiapan atau bekal bagi kehidupan yang akan datang dalam masyarakat,

melainkan pendidikan adalah kehidupan itu sendiri yang harus dijalani oleh

setiap individu.

Pendidikan memegang peranan penting dalam usaha mengangkat kehidupan

warga negara dan derajat bangsa. Pendidikan menuntut orang-orang yang

terlibat di dalamnya untuk bekerja sama secara maksimal, penuh rasa tanggung

jawab, jujur, bekerja dengan setulus hati serta loyalitas tinggi dalam

meningkatkan mutu  pendidikan.
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Undang-undang No.20 tahun 2003 bab 2 pasal 3 mengemukakan bahwa
pendidikan nasional berfungsi meningkatkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.

Proses pendidikan yang dilakukan di sekolah merupakan kegiatan

pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan nasional dan salah satu

tanggung jawab semua pihak yang bergerak dalam dunia pendidikan. Terkait

tentang masalah pendidikan, tidak terlepas dari pencapaian prestasi belajar

siswa, karena prestasi belajar siswa merupakan suatu indikator dari

perkembangan dan kemampuan siswa atas penguasaan dari pelajaran-pelajaran

yang telah diberikan guru kepada siswa.  Salah satu mata pelajaran yang

diajarkan di sekolah, dan juga merupakan mata pelajaran yang diuji

nasionalkan adalah Pendidikan Kewarganegaraan.

Menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi menyatakan
bahwa mata pelajaran PKn bertujuan agar siswa memiliki kemampuan
sebagai berikut: 1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam
menanggapi isu kewarganegaraan, 2) Berpartisipasi secara aktif dan
bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi, 3) Berkembang
secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-
karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-
bangsa lainnya, 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan
dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki materi yang

cakupannya luas. Pendidikan Kewarganegaraan dalam pembagian tingkat

kompetensi menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64

tahun 2013 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah membagi
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tingkat kompetensi atas 8 (delapan) jenjang yang harus dicapai oleh peserta

didik secara bertahap dan berkesinambungan. Tingkat Kompetensi

dikembangkan berdasarkan kriteria:

(1) Tingkat perkembangan peserta didik;

(2) Kualifikasi kompetensi Indonesia;

(3) Penguasaan kompetensi yang berjenjang.

Kriteria dalam pengembangan tingkat kompetensi harus diikuti oleh para guru

dalam memberikan materi dalam mengajar serta sesuai dan menyelaraskan

tingkat perkembangan siswa, seperti yang terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Kompetensi
No Tingkat

Kompetensi
Tingkat
Kelas

1 Tingkat 0 TK / RA

2 Tingkat 1 Kelas I SD / MI / SDLB Paket A

Kelas II SD / MI / SDLB Paket A
3 Tingkat 2 Kelas III SD / MI / SDLB Paket A

Kelas IV SD / MI / SDLB Paket A
4 Tingkat 3 Kelas V SD / MI / SDLB Paket A

Kelas VI SD / MI / SDLB Paket A
5 Tingkat 4 Kelas VII SMP/MTs/SMPLB/Paket B

Kelas VIII SMP/MTs/SMPLB/Paket B
6 Tingkat 4A Kelas IX SMP/MTs/SMPLB/Paket B

7 Tingkat 5 Kelas X SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/ Paket
C/Paket C Kejuruan
Kelas XI SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/ Paket
C/Paket C Kejuruan

8 Tingkat 6 Kelas XII SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/ Paket
C/Paket C Kejuruan

Sumber: Permendikbud no 64 tahun 2013 tentang standar isi
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Penelitian ini membahas tentang prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan

kelas V SD, berada pada tingkat kompetensi 3. Uraian Kompetensi Inti untuk

tingkat kelas V-VI SD/MI/SDLB/Paket A disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Uraian Tingkat Kompetensi 3
No Kompetensi Inti Deskripsi Kompetensi
1 Sikap Spiritual 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai

ajaran agama yang dianutnya.
2 Sikap Sosial 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin,

tanggung jawab,santun, peduli, dan percaya
diri dalam berinteraksi dengan keluarga,
teman, guru, dan tetangganya serta cinta
tanah air.

3 Pengetahuan 3. Memahami pengetahuan faktual dan
konseptual dengan cara mengamati,
menanya dan mencoba berdasarkan rasa
ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan
Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda
yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan
tempat bermain.

4 Keterampilan 4. Menyajikan pengetahuan faktual dan
konseptual dalam bahasa yang jelas,
sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang
estetis, dalam gerakan yang mencerminkan
anak sehat, dan dalam tindakan yang
mencerminkan perilaku anak beriman dan
berakhlak mulia.

Sumber: Permendikbud no 64 tahun 2013 tentang standar isi

Standar isi/muatan Pendidikan Kewarganegaraan Kelas V SD terdapat pada

tingkat kompetensi 3 berdasarkan Permendikbud no 64 tahun 2013 yaitu:

a) Nilai dan moral Pancasila

b) Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warganegara

c) Keanekaragaman sosial dan budaya dan pentingnya kebersamaan

d) Nilai dan moral persatuan dan kesatuan bangsa

e) Moralitas terpuji dalam kehidupan sehari-hari
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Guru sebagai pengelola kegiatan pembelajaran harus bisa menjadi faktor

penentu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pendidikan. Selain faktor guru,

dalam keberhasilan pelaksanaan pendidikan juga tidak terlepas dari faktor

siswa, karena siswa merupakan titik pusat proses pembelajaran. Menurut

Dalyono (2012: 55) berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan

beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar yaitu berasal dari

dalam diri orang yang belajar (internal) meliputi kesehatan, intelegensi, bakat

dan minat, motivasi, dan cara belajar, serta ada pula dari luar dirinya

(eksternal) meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan

masyarakat, dan lingkungan sekitar. Satu diantara faktor yang berasal dari luar

diri siswa adalah lingkungan sekolah.

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2004:

164) lingkungan belajar di sekolah meliputi:

1) Lingkungan fisik sekolah seperti sarana dan prasarana belajar, sumber-

sumber belajar,dan media belajar;

2) Lingkungan sosial menyangkut hubungan siswa dengan teman-temanya,

guru-gurunya, dan staf sekolah yang lain;

3) Lingkungan akademis yaitu suasana sekolah dan pelaksanaan kegiatan

belajar mengajar dan berbagai kegiatan kokurikuler.

Berdasarkan hasil observasi penelitian pendahuluan yang dilakukan pada

siswa kelas V SD Negeri 1 Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten

Pringsewu, bahwa prestasi belajar siswa masih rendah.
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Ditambah dengan nilai ujian mid semester ganjil pada mata pelajaran PKn kelas

V tahun ajaran 2015/2016, seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai Mid Semester Ganjil PKn Kelas V

No S.K K.D Nilai
Jumlah

Keterangan
Frekuensi Persentase

1 1 1.1 47-56 5 22.7% Belum Tuntas

2 1.2 57-66 8 36.4% Belum Tuntas

3 1.3 67-76
4 77-86

6
3

27.3%
13.6%

Tuntas
Tuntas

Jumlah 22 100%
Sumber: Dokumentasi Sekolah

Nilai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) pada nilai mid semester ganjil

adalah 67, menunjukkan bahwa sebanyak 13 siswa (59,1%) nilainya masih di

bawah standar KKM. Sedangkan, siswa yang memperoleh nilai di atas KKM

adalah sebanyak 9 siswa (40,9%).

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 13 siswa (59,1%) kelas V SD

Negeri 1 Jatiagung dari jumlah siswa sebanyak 22 siswa, prestasi belajarnya

masih rendah, dan hanya 9 siswa atau 40.9% dari jumlah siswa 22 yang

mendapatkan nilai di atas  KKM. Dengan hal ini, dapat diketahui bahwa

prestasi belajar siswa kelas V SD N 1 Jatiagung dalam mata pelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan adalah rendah. Namun, dalam penelitian ini

hanya membahas nilai semester ganjil pada standar kompetensi 1, kompetensi

dasar 1.1, kompetensi dasar 1.2, dan kompetensi dasar 1.3 yang dijadikan

indikator variabel prestasi belajar.

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) Pendidikan

Kewarganegaraan kelas V SD dapat dilihat pada Tabel 4.



7

Tabel 4. SK dan KD Pendidikan Kewarganegaraan Kelas V SD
No Kelas/

Semester
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

1 V/1 1. Memahami
pentingnya
keutuhan Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia (NKRI)

1.1 Mendeskripsikan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia

1.2 Menjelaskan pentingnya
keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia

1.3 Menunjukan contoh-
contoh perilaku dalam
menjaga keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Inonesia

2.  Memahami
peraturan
perundang-
undangan tingkat
pusat dan daerah

2.1 Menjelaspengertian dan
pentingnya peraturan
perundang-undangan
tingkat pusat dan daerah

2.2  Memberikan contoh
peraturan perundang-
undangan tingkat pusat
dan daerah, seperti pajak,
anti korupsi, lalu lintas,
larangan merokok

2 V/2 3.  Memahami
kebebasan
berorganisasi

3.1  Mendeskripsikan
pengertian organisasi

3.2  Menyebutkan contoh
organisasi di lingkungan
sekolah dan masyarakat

3.3  Menampilkan peran serta
dalam memilih organisasi
di sekolah

4. Menghargai
keputusan
bersama

4.1  Mengenal bentuk-bentuk
keputusan bersama

4.2 Mematuhi Keputusann
bersama

Sumber: Silabus pembelajaran PKn (KTSP)

Standar kompetensi yang dijadikan sebagai indikator variabel prestasi belajar

adalah standar kompetensi 1 yaitu memahami pentingnya keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
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Kompetensi dasarnya adalah kompetensi dasar 1.1 yaitu mendeskripsikan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kompetensi dasar 1.2 yaitu

menjelaskan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI), dan kompetensi dasar 1.3 yaitu menunjukkan contoh-contoh perilaku

dalam menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada observasi berikutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi

belajar siswa yang kelas V SD Negeri 1 Jatiagung antara lain:

(1) Pembelajaran yang dilakukan bersifat teacher oriented (dominasi guru),

dalam pembelajaran guru cenderung menggunakan metode ceramah

(2) Fasilitas yang kurang memadai, contohnya kurangnya media yang

digunakan dalam proses pembelajaran, guru hanya menggunakan papan tulis

dan buku paket sebagai media pembelajaran

(3) Guru terkesan galak sehingga interaksi antara guru dan siswa kurang akrab

menyebabkan proses pembelajaran kurang lancar dan cenderung pasif.

Faktor- faktor di atas merupakan faktor yang berasal dari lingkungan belajar di

sekolah yaitu faktor lingkungan akademis. Menurut Nana Syaodih

Sukmadinata (2004: 164) lingkungan akademis yaitu suasana sekolah dan

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar serta berbagai kegiatan kokurikuler.

Hubungan antara lingkungan akademis dengan prestasi belajar siswa memang

tidak dapat dipisahkan. Kondisi lingkungan akademis yang mendukung dapat

mempengaruhi proses pembelajaran siswa, dan karena salah satu tugas penting

sekolah adalah menyiapkan siswa agar dapat mencapai perkembangan dalam

belajar secara optimal.
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Seorang siswa dikatakan dapat mencapai perkembangannya secara optimal

apabila siswa tersebut dapat memperoleh pendidikan dan prestasi belajar sesuai

dengan bakat, kemampuan dan minat yang dimilikinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk memilih judul:

“Hubungan Lingkungan Akademis dengan Prestasi Belajar Pendidikan

Kewarganegaraan Siswa Kelas V SD Negeri 1 Jatiagung Kecamatan

Ambarawa Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 2015/2016”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi

masalah sebagai berikut.

1. Rendahnya prestasi belajar siswa kelas V dalam mata pelajaran PKn,

sebanyak 13 siswa (59,1%) belum mencapai KKM <67, sedangkan hanya 9

siswa (40,9%) yang telah mencapai KKM >67.

2. Lingkungan akademis SD Negeri 1 Jatiagung Kabupaten Pringsewu yang

masih kurang mendukung dalam proses pembelajaran.

3. Pembelajaran di dalam kelas masih berpusat pada guru (teacher oriented).

4. Metode ceramah yang paling sering digunakan oleh guru dalam proses

pembelajaran menyebabkan siswa kurang aktif.

5. Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran di

SD Negeri 1 Jatiagung.

6. Kurangnya komunikasi antara siswa dengan guru, antara siswa dengan

siswa dalam berinteraksi di dalam kelas.
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C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, dan karena berbagai keterbatasan yang ada,

baik waktu, dana, maupun jangkauan penulis, sehingga dalam penelitian ini

masalah dibatasi pada hubungan antara lingkungan akademis (X) yang meliputi

metode mengajar, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa dan

fasilitas sekolah dengan prestasi belajar (Y) siswa kelas V SD Negeri 1

Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran

2015/2016.

D. Rumusan Masalah

Dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

“Apakah terdapat hubungan antara lingkungan akademis dengan prestasi

belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas V SD Negeri 1 Jatiagung

Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 2015/2016?”

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada

atau tidaknya hubungan antara lingkungan akademis dengan prestasi belajar

Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas V SD Negeri 1 Jatiagung Kecamatan

Ambarawa Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 2015/2016.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini membahas tentang lingkungan akademis dengan prestasi belajar

Pendidikan Kewarganegaraan dan penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak

yang terkait diantaranya:



11

1. Manfaat Teoritis

a. Memperkaya pengetahuan pengkajian yang berhubungan dengan

hubungan lingkungan akademis dengan prestasi belajar siswa.

b.Teridentifikasi hubungan lingkungan akademis dengan prestasi belajar

siswa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi siswa

Diharapkan dapat membantu siswa untuk meningkatkan prestasi

belajarnya di sekolah.

b. Bagi guru

Diharapkan dapat menambah informasi bagi guru tentang hubungan

lingkungan akademis di sekolah dengan prestasi belajar siswa sehingga

guru dapat memberikan bantuan dan perhatian kepada siswa yang

prestasi belajarnya rendah di sekolah sehingga prestasi belajarnya dapat

meningkat.

c. Bagi sekolah

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan untuk mengoptimalkan

lingkungan akademis di sekolah untuk pembelajaran dalam upaya

meningkatkan mutu pembelajaran di SD Negeri 1 Jatiagung.

d. Bagi peneliti lain

Memberikan informasi bagi para peneliti berikutnya yang ingin

melakukan penelitian di bidang pendidikan.
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G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Ruang lingkup ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan pada pertengahan semester ganjil.

2. Ruang lingkup subjek

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas V SD Negeri

1 Jatiagung Kabupaten Pringsewu.

3. Ruang lingkup objek

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah lingkungan akademis dan

prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

4. Ruang lingkup tempat penelitian

Ruang lingkup tempat penelitian adalah SD Negeri 1 Jatiagung Kabupaten

Pringsewu.

5. Ruang lingkup waktu penelitian

Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya

surat izin penelitian pendahuluan bernomor 324/UN26/03/PL/2015 oleh

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2015

untuk melakukan penelitian mengenai hubungan antara lingkungan

akademis dengan prestasi belajar PKn Siswa Kelas V SD Negeri 1

Jatiagung Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 2015/2016 sampai dengan

selesai.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Lingkungan Belajar di Sekolah

1. Lingkungan

Masyarakat dalam kehidupannya saling berinteraksi antara satu sama lain,

antara masyarakat satu dengan yang lain, dan antara masyarakat dengan

lingkungannya. Dalam dunia pendidikan, lingkungan juga menjadi faktor

penentu dalam proses belajar siswa. Proses belajar siswa tidak bisa lepas

dari suatu lingkungan, terutama lingkungan sekolah. Menurut Purwanto

(2013: 38) belajar merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi

dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya.

Berkaitan tentang proses belajar yang berhubungan dengan lingkungan,

sesuai dengan pendapat ahli di atas, Fuad Ihsan (2008: 16) berpendapat

bahwa lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di

luar diri anak. Lingkungan dapat berupa hal-hal yang nyata, seperti

tumbuhan, orang, keadaan politik, sosial-ekonomi, binatang, kebudayaan,

kepercayaan, dan upaya lain yang dilakukan manusia termasuk di dalamnya

pendidikan. Menurut Ahmad Munib (2004: 76) secara umum lingkungan

diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan

makhluk hidup.
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Menurut Hasbullah (2012: 32), pada dasarnya lingkungan mencakup:

a) Tempat (lingkungan fisik):

keadaan iklim, keadaan tanah dan keadaan alam.

b) Kebudayaan (lingkungan budaya):

warisan budaya tertentu, bahasa, seni, ekonomi, ilmu pengetahuan,

pandangan hidup, dan keagamaan.

c) Kelompok hidup bersama (lingkungan sosial atau masyarakat):

keluarga, kelompok bermain, desa, dan perkumpulan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

lingkungan dapat berupa hal-hal yang nyata dapat diamati, seperti tumbuh-

tumbuhan, binatang, orang-orang, dan benda-benda nyata yang ada

disekitar. Tetapi dapat pula lingkungan itu sebagai suatu hal di luar anak

yang tidak dapat ditangkap oleh indera kita karena sifatnya abstrak seperti

situasi ekonomi, politik, sosial, kepercayaan, adat-istiadat, kebudayaan dan

ilmu pengetahuan.

2. Pengertian Belajar

Belajar adalah ilmu kehidupan yang dilakukan oleh setiap manusia yang

ingin mengetahui atau melakukan sesuatu yang baru. Menurut Oemar

Hamalik (2007: 28) belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan dan perubahan

dalam diri seseorang, yang dinyatakan dalam cara-cara tingkah laku yang

baru sebagai hasil dari pengalaman. Sedangkan menurut Slameto (2013: 2)

belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang,
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untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya. Menurut Sardiman (2012: 26-29) belajar mempunyai tujuan

tertentu. Tujuan belajar adalah sebagai berikut:

a) Untuk mendapatkan pengetahuan

b) Penanaman konsep dan keterampilan

c) Pembentukan sikap

Tujuan belajar tidak hanya untuk memperoleh penguasaan materi ilmu

pengetahuan semata, tetapi juga untuk menanamkan konsep dan

keterampilan, serta pembentukan sikap pada diri individu. Selanjutnya

menurut Slameto (2013: 54) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar

adalah sebagai berikut:

a) Faktor Intern
1. Faktor jasmaniah (kesehatan, cacat tubuh)
2. Faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif,

kematangan, dan kesiapan).
3. Faktor kelelahan

b) Faktor Ekstern
1. Faktor keluarga (cara orang tua mendidik, hubungan antar anggota

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi, pengertian orang tua,
latar belakang budaya)

2. Faktor sekolah (metode mengajar, media pembelajaran, kurikulum,
hubungan guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin
sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, keadaan gedung, metode
belajar, tugas rumah)

3. Faktor masyarakat (kegiatan siswa dan masyarakat, mass media,
teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat).

3.  Ciri – Ciri Belajar

Menurut Djamarah (2011: 15) ciri-ciri belajar ada enam, yaitu sebagai

berikut:
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a. Perubahan yang terjadi secara sadar
b. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional
c. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif
d. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara
e. Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah
f. Perubahan mencakup seluruh aspek.

Menurut Slameto (2013: 3) ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam

pengertian belajar yaitu :

a. Perubahan terjadi secara sadar
Ini berarti bahwa seseorang yang belajar akan menyadari terjadinya
perubahan itu atau sekurang-kurangnya ia merasakan telah terjadi adanya
perubahan dalam dirinya. Misalnya ia menyadari bahwa pengetahuannya
bertambah.

b. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional
Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang
berlangsung secara berkesinambungan, tidak statis. Satu perubahan yang
terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi
kehidupan ataupun proses belajar berikutnya.

c. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif
Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu senantiasa bertambah
dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya.
Dengan demikian makin banyak usaha belajar itu dilakukan, makin
banyak dan makin baik perubahan yang diperoleh. Perubahan yang
bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya
melainkan karena usaha individu sendiri.

d. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara
Perubahan yang bersifat sementara atau temporer terjadi hanya untuk
beberapa saat saja, tidak dapat digolongkan sebagai perubahan dalam arti
belajar. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap
atau permanen. Ini berarti bahwa tingkah laku yang terjadi setelah belajar
akan menetap.

e. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah
Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan
yang akan dicapai. Perbuatan belajar terarah kepada peubahan tingkah
laku yang benar-benar disadari.

f. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku
Perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui suatu proses balajar
meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seseorang belajar
sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku
secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, pengetahuan , dan
sebagainya.
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4. Prinsip – Prinsip Belajar

Burton dalam Oemar Hamalik (2004: 31) menyimpulkan uraiannya yang

cukup panjang tentang prinsip-prinsip belajar sebagai berikut:

a. Proses belajar ialah pengalaman, berbuat, mereaksi, dan melampaui
(under going).

b. Proses itu melalui bermacam-macam ragam pengalaman dan mata
pelajaran-mata pelajaran yang terpusat pada suatu tujuan tertentu.

c. Pengalaman belajar secara maksimum bermakna bagi kehidupan murid.
d. Pengalaman belajar bersumber dari kebutuhan dan tujuan murid sendiri

yang mendorong motivasi yang kontinu.
e. Proses belajar dan hasi belajar disyarati oleh hereditas dan lingkungan.
f. Proses belajar dan hasil usaha belajar secara materiil dipengaruhi oleh

perbedaan-perbedaan individual di kalangan murid-murid.
g. Proses belajar berlangsung secara efektif apabila pengalaman-

pengalaman dan hasil-hasil yang diinginkan disesuaikan dengan
kematangan murid.

h. Proses belajar yang terbaik apabila murid mengetahui status dan
kemajuan.

i. Proses belajar merupakan kesatuan fungsional dari berbagai prosedur.
j. Hasil-hasil belajar secara fungsional bertalian satu sama lain, tetapi dapat

didiskusikan secara terpisah.
k. Proses belajar berlangsung secara efektif di bawah bimbingan yang

merangsang dan membimbing tanpa tekanan dan paksaan.
l. Hasil-hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-niai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi, abilitas, dan keterampilan.
m. Hasil-hasil belajar diterima oleh murid apabila memberi kepuasan pada

kebutuhannya dan berguna serta bermakna baginya.
n. Hasil-hasil belajar dilengkapi dengan jalan serangkaian pengalaman-

pengalaman yang dapat dipersamakan dan dengan pertimbangan yang
baik.

o. Hasil-hasil belajar itu lambat laun dipersatukan menjadi kepribadian
dengan kecepatan yang berbeda-beda.

p. Hasil-hasil belajar yang telah dicapai adalah bersifat kompleks dan dapat
berubah-ubah (adaptable), jadi tidak sederhana dan statis.

5. Teori Belajar

a. Teori Belajar Kognitif

Menurut Suyono & Hariyanto (2012: 75) teori belajar kognitif lebih

mementingkan proses belajar daripada hasil.
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Masih dalam sumber yang sama, belajar menurut teori ini merupakan

suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan

informasi, emosi dan aspek kejiwaan lainnya. Tokoh yang

mengembangkan teori belajar ini adalah Jean Piaget. Gredler dalam

Suyono & Hariyanto (2012: 83)  menyebutkan bahwa menurut

pandangan Piaget, pengetahuan adalah proses mengetahui sesuatu

melalui interaksi dengan lingkungannya sedangkan intelegensi adalah

sebuah sistem terorganisisai yang mengonstruksi struktur yang

dibutuhkan dalam beradaptasi dengan lingkungan. Piaget menambahkan

bahwa setiap anak mengembangkan kemampuan berpikirnya secara

bertahap, teratur, dari sesuatu yang konkret menuju sesuatu yang abstrak

serta bersifat kualitatif, artinya kemampuan berpikir anak akan berbeda

sesuai dengan usianya. Secara garis besar, terdapat empat tahapan

perkembangan kognitif berpikir anak, yaitu periode sensori motor anak

yang terjadi pada usia 0-2 tahun, periode pra-operasional terjadi pada

usia 2-7 tahun, periode operasional kongkret pada usia 7-11 tahun, dan

periode operasional formal terjadi pada usia 11-15 tahun (Gredler dalam

Suyono & Hariyanto, 2012: 83). Berdasarkan hal tersebut, anak kelas V

SD berada pada tahap berfikir operasional kongkret.

b. Teori Belajar Behaviorisme

Teori belajar  behaviorisme adalah perubahan tingkah laku yang berasal

dari pengalaman serta akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon

(Suyono & Hariyanto, 2012: 59).
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Adapun ciri-ciri teori belajar behaviorisme yang dijabarkan Lee dalam

Suyono & Hariyanto (2012: 58) adalah mengutamakan unsur-unsur dan

bagian-bagian (elementalistik), mementingkan pembentukan kebiasaan,

menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi

atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme

hasil belajar yang diperoleh, dan mementingkan pembentukan kebiasaan.

c. Teori Belajar Humanisme

Menurut Winataputra Udin (2007: 22) aplikasi teori humanisme lebih

menunjuk kebebasan individu memahami materi pembelajaran untuk

memperoleh informasi baru dengan cara belajarnya sendiri selama proses

pembelajaran. Dalam teori ini peserta didik berperan sebagai subjek

didik. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi

fasilitator bagi para siswa sedangkan guru memberikan motivasi,

kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Guru

memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa

untuk memperoleh tujuan pembelajaran.

Di dalam teori humanisme menurut Carl Rogers, proses belajar dapat

terjadi karena adanya orang yang belajar karena ingin mengetahui

dunianya kemudian individu memilih sesuatu untuk dipelajari,

mengusahakan proses belajar dengan caranya sendiri, dan menilainya

sendiri tentang apakah proses belajarnya telah berhasil. Menurut Roger,

peranan guru dalam kegiatan belajar siswa menurut pandangan teori

humanisme adalah sebagai fasilitator yang berperan aktif dalam:
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1) Membantu menciptakan iklim kelas yang kondusif agar siswa

bersikap positif terhadap belajar,

2) Membantu siswa untuk memperjelas tujuan belajarnya dan

memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar,

3) Membantu siswa untuk memanfaatkan dorongan dan cita-cita mereka

sebagai kekuatan pendorong belajar,

4) Menyediakan berbagai sumber belajar kepada siswa, dan

5) Menerima pertanyaan dan pendapat, serta perasaan dari berbagai

siswa sebagaimana adanya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka penulis dapat

menyimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses atau usaha untuk

memperoleh perubahan tingkah laku dan penguasaan materi ilmu

pengetahuan secara sadar berdasarkan pengalaman sendiri menuju

terbentuknya kepribadian seutuhnya.

6. Pengertian Sekolah

Sekolah merupakan tempat dimana proses pembelajaran berlangsung,

menurut Saiful Yusuf (2012: 54) sekolah merupakan lembaga pendidikan

formal yang secara sistemis melaksanakan program bimbingan, pengajaran

dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan

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

emosional, maupun sosial. Sedangkan menurut Aan Komariah dan Cepi

Triatna (2010: 1) sekolah merupakan suatu sistem yang kompleks karena,
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selain terdiri atas input-proses-output juga memiliki akuntabilitas terhadap

konteks pendidikan dan outcome. Sekolah merupakan organisasi sosial yang

menyediakan layanan pembelajaran bagi masyarakat, mulai dari tingkat play

group, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, yang bertujuan untuk

mendapatkan pendidikan dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Hal

ini sesuai dengan pendapat Sudarwan Danim (2011: 72) bahwa sekolah

dalam arti yang luas di dalamnya mencakup mulai dari kelompok bermain

(Play-Group/ PG), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah

Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), sampai

perguruan tinggi merupakan salah satu agen sosialisasi yang penting dalam

kehidupan manusia. Sekolah perlahan menjadi agen pengganti terhadap apa

yang dilakukan oleh keluarga seiring dengan intensifnya anak memasuki

ruang sosial dari ruang sekolah.

Berdasarkan para pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa

sekolah adalah tempat dimana proses pembelajaran berlangsung serta

lembaga pendidikan formal yang menyediakan layanan pembelajaran bagi

masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan pendidikan dan untuk

bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.

7. Lingkungan Belajar di Sekolah

Kegiatan belajar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semua

kegiatan dalam menuntut ilmu di lembaga pendidikan formal. Dalam dunia

pendidikan, pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dan siswa

dengan berbagai sumber dan media pada suatu lingkungan belajar.
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Salah satu lingkungan belajar adalah sekolah. Menurut Tulus Tu’u

(2004: 11) lingkungan sekolah dipahami sebagai lembaga pendidikan

formal, dimana di tempat inilah kegiatan pembelajaran berlangsung, ilmu

pengetahuan diajarkan dan dikembangkan kepada anak didik. Sedangkan

menurut Hofi Anshari (2004 : 90) lingkungan sekolah adalah segala sesuatu

yang ada di sekitar anak, berupa baik benda-benda, peristiwa-peristiwa yang

terjadi maupun kondisi masyarakat terutama yang dapat memberikan

pengaruh kuat kepada anak, yaitu lingkungan dimana proses pendidikan

berlangsung dan lingkungan dimana anak-anak bergaul sehari-harinya.

Menurut Hasbullah (2012: 46) lingkungan sekolah dipahami sebagai

lembaga pendidikan formal, teratur, sistemis, bertingkat dan dengan

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

sampai perguruan tinggi).

Berdasarkan para pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa

lingkungan sekolah adalah lembaga pendidikan formal, teratur, sistemis,

bertingkat. Di tempat inilah kegiatan pembelajaran berlangsung guna

mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual,

intelektual, emosional, maupun sosial.

Lingkungan belajar di sekolah akan berpengaruh terhadap suatu proses

pembelajaran. Menurut Ahmad Rohani (2004: 19) lingkungan belajar di

sekolah adalah suatu situasi atau lokasi tempat terjadinya tingkah laku yang

ada di sekitar siswa yang berupa pelaksanaan kegiatan belajar dan dapat

mempengaruhi motivasi dan prestasi belajar.
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Selanjutnya Oemar Hamalik (2004: 195) menyatakan lingkungan belajar di

sekolah adalah sesuatu yang ada di dalam sekitar sekolah yang memiliki

makna dan pengaruh tertentu kepada siswa. Lingkungan belajar di sekolah

merupakan suatu lingkungan pendidikan yang di dalamnya terdapat

beberapa aspek. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2004: 164)

lingkungan belajar di sekolah meliputi:

a) Lingkungan fisik sekolah seperti sarana dan prasarana belajar, sumber-

sumber belajar,dan media belajar; (b) Lingkungan sosial menyangkut

hubungan siswa dengan teman-temanya, guru-gurunya, dan staf sekolah

yang lain; (c) Lingkungan akademis yaitu suasana sekolah dan pelaksanaan

kegiatan belajar mengajar dan berbagai kegiatan kokurikuler.

8. Lingkungan Akademis di Sekolah

Lingkungan tempat peserta didik belajar merupakan salah satu faktor yang

dapat mendukung dalam mencapai prestasi belajar yang maksimal. Menurut

Hasbullah (2012: 46) lingkungan sekolah dipahami sebagai lembaga

pendidikan formal, teratur, sistemis, bertingkat dan dengan mengikuti syarat-

syarat yang jelas dan ketat (mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan

tinggi).

Lingkungan sekolah sebagai unsur yang mensuplai atau menyediakan

sejumlah rangsangan perlu mendapatkan perhatian sungguh-sungguh.

Menurut Slameto (2013: 2) menjelaskan bahwa belajar adalah suatu proses

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah

laku yang baru secara keseluruhan,
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sebagai pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan lingkungan sekolah baik fisik,

sosial maupun akademis hendaknya mendapat prioritas. Oemar Hamalik

(2007: 49) menjelaskan bahwa sekolah dalam mempersiapkan sekolah yang

baik diperlukan program belajar, bahan pelajaran, metode belajar, pribadi

guru, suasana kelas, kelompok siswa dan lingkungan luar sekolah.

Suprijanto (2007: 6) berpendapat sekolah adalah lingkungan pendidikan

yang mengembangkan dan meneruskan pendidikan anak menjadi warga

negara yang cerdas, terampil dan bertingkah laku baik. Sekolah sebagai

tempat belajar bagi seorang siswa dan teman-temannya untuk mendapatkan

ilmu pengetahuan dari gurunya dimana pelaksanaan kegiatan belajar

dilaksanakan secara formal. Selanjutnya Suprijanto (2007: 44) mengatakan

salah satu prinsip motivasi belajar adalah terdapat lingkungan yang kondusif

baik lingkungan fisik, sosial, akademis maupun psikologis yang dapat

menumbuhkan dan mengembangkan motif untuk belajar dengan baik dan

produktif sehingga lingkungan sekolah berpengaruh positif dan signifikan

terhadap motivasi belajar.

Definisi lain menyebutkan bahwa sekolah adalah suatu lembaga yang

memberikan pelajaran kepada murid-muridnya (Abu Ahmadi dan Widodo,

2004: 109). Sekolah dapat mengembangkan dan meningkatkan pola pikir

anak karena di sekolah mereka belajar bermacam-macam ilmu pengetahuan.

Sekolah yang baik memiliki lingkungan fisik yang memadai seperti sarana

dan prasarana, sumber-sumber belajar yang memadai.
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Disamping itu harus didukung lingkungan sosial yang baik pula seperti

keharmonisan hubungan guru dengan guru, guru dengan peserta didik dan

peserta didik dengan peserta didik. Selain lingkungan fisik dan sosial, ada

juga lingkungan akademis di sekolah yang akan menunjang prestasi belajar

siswa. Menurut Slameto (2013: 64-69) faktor-faktor lingkungan belajar di

sekolah yang mempengaruhi belajar siswa adalah:

a)  Metode mengajar

Metode mengajar adalah salah satu cara atau jalan yang harus dilalui di

dalam mengajar.

Metode mengajar dapat mempengaruhi belajar siswa. Metode mengajar

guru yang kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa yang baik pula.

Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka metode mengajar harus

diusahakan yang tepat, efisien dan efektif.

b) Relasi Guru dengan Siswa

Proses belajar mengajar terjadi antara guru dan siswa. Proses ini

dipengaruhi oleh relasi di dalam proses tersebut. Relasi guru dengan

siswa baik, membuat siswa akan menyukai gurunya, juga akan menyukai

mata pelajaran yang diberikan.

c) Relasi Siswa dengan Siswa

Siswa yang mempunyai sifat kurang menyenangkan, rendah diri atau

mengalami tekanan akan diasingkan dalam kelompoknya. Jika hal ini

semakin parah, akan terganggunya belajar.
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Apabila terjadi demikian, siswa tersebut akan malas untuk sekolah

dengan berbagai macam alasan yang tidak-tidak. Menciptakan relasi

yang baik antar siswa akan memberikan pengaruh positif terhadap belajar

siswa.

d) Fasilitas Sekolah

Fasilitas sekolah sangat diperlukan dalam proses pembelajaran, baik yang

bergerak, maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan

dapat berjalan dengan lancer, teratur, efektif dan efisien.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa

lingkungan akademis di sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat

meningkatkan prestasi belajar siswa melalui suasana sekolah dan berbagai

pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang berlangsung guna mengembangkan

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

emosional, maupun sosial.

B. Prestasi Belajar

Pencapaian tujuan pengajaran dapat dilihat dari prestasi yang dicapai siswa.

Pengertian secara umum prestasi merupakan hasil dari apa yang telah

diusahakan. Menurut Oemar Hamalik (2004: 48) prestasi belajar adalah

perubahan tingkah laku yang diharapkan pada siswa setelah dilakukan proses

mengajar. Selanjutnya menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 36) prestasi

belajar adalah prestasi yang ditunjukan dari suatu interaksi tindak belajar dan

biasanya ditunjukan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru.
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Sedangkan menurut Abu Ahmadi (2000: 21) bahwa prestasi belajar adalah

hasil yang dicapai dan perwujudan prestasi dapat dilihat dengan nilai yang

diperoleh dari setelah mengikuti tes.

Berdasarkan pengertian para ahli di atas, dapat penulis simpulkan bahwa

prestasi belajar adalah perubahan tingkah laku yang diperoleh setelah

melakukan kegiatan pembelajaran dan ditunjukkan dalam angka atau huruf

yang diberikan seorang guru kepada seseorang siswa setelah menjalankan

usaha belajar.

Pencapaian prestasi belajar yang diinginkan, tentu banyak faktor yang

mempengaruhinya, menurut Abu Ahmadi dan Supriyono (2004: 138) prestasi

belajar yang dicapai seseorang merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang

mempengaruhinya, yaitu:

a) Faktor dari dalam diri individu (faktor internal), meliputi:
1) Faktor jasmaniah (fisiologi) baik yang bersifat bawaan maupun yang

diperoleh. Yang termasuk faktor ini misalnya penglihatan, pendengaran,
struktur tubuh dan sebagainya.

2) Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh
terdiri atas:
1.1. Faktor intelektif yang meliputi: faktor potensial yaitu kecerdasan dan

bakat, faktor kecakapan nyata yaitu prestasi yang telah dimiliki.
1.2. Faktor non-intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu seperti

sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi, penyesuaian
diri.

b) Faktor dari luar diri individu (faktor eksternal), meliputi:
1) Faktor sosial yang terdiri atas lingkungan keluarga, lingkungan sekolah,
lingkungan masyarakat, lingkungan kelompok.
2) Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi,

kesenian.
3) Faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, iklim.
4) Faktor lingkungan spiritual atau keagamaan.
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1. Jenis Tes Prestasi Belajar

Dalam proses pembelajaran untuk mengetahui prestasi belajar sebagai tolak

ukur suatu pembelajaran yang dicapai siswa diperlukan evaluasi belajar,

menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono (2004: 198) melalui evaluasi,

dapat diketahui kemajuan-kemajuan belajar yang dialami oleh anak, dapat

ditetapkan keputusan penting mengenai apa yang diperoleh dan diketahui

anak, serta dapat merencanakan apa yang seharusnya dilakukan pada tahap

berikutnya. Sedangkan menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain

(2006: 120) mengungkapkan bahwa untuk mengukur dan mengevaluasi

tingkat keberhasilan belajar dapat dilakukan melalui tes prestasi belajar.

Lebih lanjut dinyatakan oleh Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain

(2006: 120-121) bahwa berdasarkan tujuan dan ruang lingkupnya tes

prestasi belajar dapat digolongkan ke dalam jenis penilaian sebagai berikut:

a) Tes Formatif
Penilaian ini dilakukan untuk mengukur satu atau beberapa pokok
bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang
daya serap siswa terhadap pokok bahasan tersebut. Hasil tes ini
dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar bahan dalam
waktu tertentu.

b) Tes Subsumatif
Tes ini meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang telah diajarkan
dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran
daya serap siswa untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Hasil tes ini
dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan
diperhitungkan dalam menentukan nilai raport.

c) Tes Sumatif
Tes ini diadakan untuk mengukur daya serap siswa terhadap bahan
pokok-pokok bahasan yang telah diajarkan selama satu semester, satu
atau dua tahun pelajaran. Tujuannya adalah untuk menetapkan tingkat
atau taraf keberhasilan dalam suatu periode belajar tertentu. Hasil dari tes
ini dimanfaatkan untuk kenaikan kelas, menyusun peringkat atau sebagai
ukuran mutu sekolah.
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Tes ini meliputi ujian akhir semester, tes kenaikan kelas, ujian akhir sekolah

dan ujian akhir nasional. Hasil dari tes ini dimanfaatkan untuk kenaikan

kelas, menyusun peringkat atau sebagai ukuran mutu sekolah. Guru  dalam

memberikan tes dan memberikan penilaian terhadap prestasi belajar siswa

harus melalui tahapan-tahapan, menurut Sardiman (2012: 174-175)

mengemukakan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menilai prestasi

belajar siswa, antara lain:

a) Mengumpulkan data prestasi belajar siswa, yang diperoleh saat:
1) Setiap kali ada usaha mengevaluasi selama pelajaran berlangsung.
2) Pada akhir pelajaran.

b) Menganalisis data prestasi belajar siswa, dengan langkah ini guru akan
mengetahui:
1) Siswa yang menemukan pola-pola belajar yang lain.
2) Keberhasilan atau tidaknya siswa dalam belajar.

c) Menggunakan data prestasi belajar siswa, dalam hal ini menyangkut:
1) Lahirnya feed back untuk masing-masing siswa dan ini perlu diketahui
oleh guru.
2) Adanya feed back itu maka guru akan menganalisis dengan tepat

follow up atau kegiatan-kegiatan berikutnya.

C. Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pendidikan Kewarganegaraan SD Kelas V

Setiap ilmu memenuhi syarat-syarat ilmiah, yaitu mempunyai objek,

metode, system dan bersifat universal. Objek pembahasan setiap ilmu harus

jelas, baik objek materiil maupun objek formalnya.

Menurut Ani Sri Rahayu (2015: 4-5) adapun objek materiil dari Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan adalah segala hal yang berkaitan dengan

nilai-nilai Pancasila dan warga negara baik empirik maupun yang non

empirik, yang meliputi wawasan, sikap dan perilaku warga negara dalam

kesatuan bangsa dan negara,
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sedangkan objek formalnya menyangkut dua segi yaitu hubungan antara

warga negara dan negara. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat

disejajarkan dengan Civics Education yang dikenal di berbagai Negara.

Sebagai bidang studi ilmiah, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

bersifat antar disipliner (antar bidang) bukan monodisipliner, karena

kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu Pancasila dan

Kewarganegaraan ini diambil dari berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu,

upaya pembahasan dan pengembangannya memerlukan sumbangan dari

berbagai disiplin ilmu yang meliputi ilmu politik, ilmu hukum, ilmu filsafat,

ilmu sosiologi, ilmu administrasi negara, ilmu ekonomi pembangunan,

sejarah perjuangan bangsa dan ilmu budaya. Sedangkan menurut Azra

dalam A. Ubaedillah dan Abdul Rozak (2013: 15) Pendidikan

Kewarganegaraan adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari

Pendidikan Demokrasi dan pendidikan HAM karena mencakup kajian dan

pembahasan tentang banyak hal, seperti pemerintahan, konstitusi, lembaga-

lembaga demokrasi, rule of law, hak dan kewajiban warga Negara, proses

demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warga negara dalam masyarakat

madani, pengetahuan tentang lembaga-lembaga dan system yang terdapat

dalam pemerintahan, politik, administrasi publik dan system hukum,

pengetahuan tentang HAM, kewarganegaraan aktif, dan sebagainya.

Lebih dalam dinyatakan oleh Zamroni dalam A. Ubaedillah dan Abdul

Rozak (2013: 15) Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan

demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir

kritis dan bertindak demokratis,
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melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru tentang

kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang

paling menjamin hak-hak warga masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa

Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu  bidang studi yang bersifat antar

disipliner yang objek pembahasannya meliputi

segala hal yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dan warga negara

baik empirik maupun nonempirik yang meliputi wawasan, sikap dan

perilaku warga negara dalam kesatuan bangsa dan Negara serta hubungan

warga negara dengan Negara.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam pembagian tingkat kompetensi

menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 tahun

2013 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah membagi tingkat

kompetensi atas 8 (delapan) jenjang yang harus dicapai oleh peserta didik

secara bertahap dan berkesinambungan.

Tingkat Kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria:

(1) Tingkat perkembangan peserta didik;

(2) Kualifikasi kompetensi Indonesia;

(3) Penguasaan kompetensi yang berjenjang.

Kriteria dalam pengembangan tingkat kompetensi harus diikuti oleh para

guru dalam memberikan materi dalam mengajar serta sesuai dan

menyelaraskan tingkat perkembangan siswa.
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2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Ani Sri Rahayu (2015: 3) tujuan utama Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran

bernegara, serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air yang

bersendikan kebudayaan dan filsafat bangsa Pancasila. Sedangkan menurut

A. Ubaedillah dan Abdul Rozak (2013: 18) Pendidikan Kewarganegaraan

bertujuan untuk membangun karakter (character building) bangsa Indonesia

yang antara lain:

(a) membentuk kecakapan partisipatif warga Negara yang bermutu dan

bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

(b) menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan

demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan

integritas bangsa; dan

(c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan,

persamaan, toleransi, dan tanggung jawab.

D. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dibutuhkan untuk mendukung kajian teoritis yang

dikemukakan. Penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Ria Risty Rahmawati  dengan judul “Hubungan Fasilitas Belajar

dan Lingkungan Belajar dengan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Sosiologi

Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013”

dari hasil penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa “ada hubungan yang

positif dan signifikan antara Fasilitas belajar dan Lingkungan Belajar
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Siswa dengan Prestasi Belajar Sosiologi Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 3

Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013”.

2. Penelitian Dwi Watoyo S.M. yang berjudul “Hubungan Antara Lingkungan

Belajar dan Minat Belajar dengan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akuntansi

Siswa kelas XI Jurusan IPS SMA Negeri 1 Paninggaran Kabupaten

Pekalongan Tahun Ajaran 2008/2009”. Dari hasil penelitian didapat bahwa

“ada hubungan yang posistif dan signifikan antara lingkungan belajar dan

Minat Belajar dengan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akuntansi kelas XI

jurusan IPS SMA Negeri Paninggaran Kabupaten Pekalongan Tahun Ajaran

2008/2009”.

E. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah

yang penting (Uma Sekaran dalam Sugiyono, 2015: 91).

Sedangkan menurut para ahli yang lain kerangka pikir adalah bagian dari teori

yang menjelaskan tentang alasan atau argumen bagi rumusan hipotesis, akan

menggambarkan alur pemikiran peneliti dan memberikan penjelasan kepada

orang lain, tentang hipotesis yang diajukan (Arikunto, 2006: 99). Pada bagian

ini akan dijelaskan hubungan antara lingkungan akademis dengan prestasi

belajar siswa. Salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat

prestasi belajar siswa adalah lingkungan akademis di sekolah. Dalam proses

belajar tidak semua siswa memperoleh keberhasilan belajar yang baik.
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Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar seseorang, yaitu

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi faktor

jasmaniah, psikologis, serta kelelahan, sedangkan faktor eksternal meliputi

faktor keluarga, faktor sekolah, serta faktor masyarakat. Dari beberapa faktor

tersebut, yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah faktor sekolah

yakni lingkungan akademis yang meliputi metode mengajar guru, relasi guru

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa dan fasilitas sekolah. Berbagai hal

tersebut diharapkan dapat membimbing proses pembelajaran yang nyaman

sehingga bisa memicu siswa untuk memperoleh hasil belajar berupa prestasi

belajar yang baik. Prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan siswa dalam

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, dan merupakan bentuk

penguasaan kemampuan siswa terhadap suatu pelajaran. Penelitian ini akan

memfokuskan pada prestasi belajar dalam mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dipilih karena

merupakan salah satu mata pelajaran penting yang diujikan dalam ujian

nasional. Dari uraian di atas desain hubungan antara lingkungan akademis (X)

dengan prestasi belajar (Y) dapat digambarkan seperti di bawah ini:

Gambar 1. Arah kerangka pikir hubungan lingkungan akademis dengan
prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan

Lingkungan
akademis (X)

Kategori tinggi,
sedang dan rendah

Prestasi Belajar
Pendidikan

Kewarganegaraan
(Y)

Kategori tinggi,
sedang dan rendah
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F. Hipotesis Penelitian

Menurut Arikunto (2006: 71) hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat

sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang

terkumpul.

Dalam penelitian ini, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha: Terdapat hubungan antara lingkungan akademis dengan prestasi

belajar siswa kelas V SD Negeri 1 Jatiagung Kecamatan Ambarawa

Kabupaten Pringsewu Lampung Tahun Ajaran 2015/2016.

Ho: Tidak terdapat hubungan antara lingkungan akademis dengan

prestasi belajar siswa kelas V SD Negeri 1 Jatiagung Kecamatan

Ambarawa Kabupaten Pringsewu Lampung Tahun Ajaran 2015/2016.



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2013: 203) metode penelitian adalah cara yang

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Metode dan

jenis penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif korelasional. Menurut

Suharsimi Arikunto (2013: 313) koefisien korelasi adalah suatu alat statistik,

yang dapat digunakan untuk membandingkan hasil pengukuran dua variabel

yang berbeda agar dapat menentukan tingkat hubungan antara variabel-variabel

ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan ex post facto. Menurut Sugiyono

(2015: 7) penelitian ex post facto adalah penelitian yang dilakukan untuk

meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian meruntut ke belakang untuk

mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut.

Sedangkan, menurut Suharsimi Arikunto (2013: 17) penelitian ex post facto

adalah penelitian masa lalu yaitu penelitian tentang variabel yang kejadiannya

sudah terjadi sebelum penelitian dilaksanakan.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2013: 173) populasi adalah keseluruhan dari

subjek penelitian.
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Jadi yang dimaksud populasi adalah individu yang memiliki sifat yang sama

walaupun presentase kesamaan itu sedikit, atau dengan kata lain seluruh

individu yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian.

Sedangkan menurut Sugiyono (2015: 117) populasi adalah generalisasi yang

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD

Negeri 1 Jatiagung Kabupaten Pringsewu yang berjumlah 22 siswa.

2. Sampel Penelitian

Suharsimi Arikunto (2013: 174) berpendapat bahwa sampel adalah sebagian

atau wakil populasi yang diteliti. Sedangkan menurut Sugiyono (2015: 118)

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Pada penelitian ini obyek yang akan di teliti yaitu siswa

kelas V SD Negeri 1 Jatiagung Kabupaten Pringsewu. Sampel penelitian ini

ditentukan sebanyak 22 siswa atau seluruh siswa dari kelas V, dengan

alasan karena populasinya di bawah 100 sesuai dengan pendapat Arikunto

yaitu apabila populasi kurang dari 100, maka sampel di ambil dari

keseluruhan populasi yang ada sehingga disebut penelitian populasi.

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2015: 61) adalah segala sesuatu atribut

atau sifat dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.
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Penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas

adalah objek atau gejala-gejala dalam penelitian yang bebas dan tidak

tergantung dengan hal-hal lain dilambangkan dengan (X) dan variabel terikat

adalah objek atau gejala-gejala yang keberadaannya tergantung atau terikat

dengan hal-hal lain yang mempengaruhi dilambangkan dengan (Y).

berdasarkan judul penelitian, maka terdapat dua variabel yaitu :

1. Variabel bebas (X) yakni: Lingkungan Akademis

2. Variabel terikat (Y) yakni: Prestasi Belajar

D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Variabel Lingkungan Akademis

a. Definisi Konseptual

Lingkungan akademis merupakan suatu situasi tempat terjadinya tingkah

laku yang ada di sekitar siswa yang berupa pelaksanaan kegiatan belajar,

serta terdapat faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah yang

mempengaruhi prestasi belajar dan lingkungan akademis di sekolah juga

merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa

melalui suasana sekolah dan berbagai pelaksanaan kegiatan pembelajaran

yang berlangsung guna mengembangkan potensi siswa, baik yang

menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial.

Lingkungan akademis antara lain meliputi metode mengajar, relasi antara

guru dengan siswa, relasi antara siswa dengan siswa, dan fasilitas

sekolah.
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b. Definisi Operasional

Tabel 5. Definisi Operasional Variabel Lingkungan Akademis
Variabel Konsep Variabel Indikator Sub Indikator

Lingkungan
Akademis
(X)

Lingkungan
akademis
merupakan suatu
situasi tempat
terjadinya tingkah
laku yang ada di
sekitar siswa yang
berupa
pelaksanaan
kegiatan belajar,
serta terdapat
faktor-faktor yang
bersumber dari
lingkungan sekolah
yang
mempengaruhi
prestasi belajar
antara lain metode
mengajar, relasi
antara guru dengan
siswa, relasi antara
siswa dengan
siswa dan fasilitas
sekolah.

Lingkungan
akademis

 Metode
mengajar

 Relasi antara
guru dengan
siswa

 Relasi antara
siswa
dengan siswa

 Fasilitas
sekolah

2. Variabel Prestasi Belajar

a. Definisi Konseptual

Prestasi belajar adalah pencapaian hasil belajar siswa berupa nilai yang

diperoleh setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, dan kemampuan

yang cenderung menetap baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik

yang dikuasai siswa dari proses pembelajaran, namun yang akan diteliti

dalam penelitian ini adalah ranah kognitif mata pelajaran PKn.
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b. Definisi Operasional

Tabel 6. Indikator dan Sub Indikator Variabel Prestasi Belajar PKn (Y)
Variabel Konsep Variabel Indikator Sub Indikator

Prestasi
Belajar PKn
(Y)

Prestasi belajar
adalah pencapaian
bentuk perubahan
perilaku yang
cenderung menetap
dari ranah kognitif,
afektif, dan
psikomotoris dari
proses belajar yang
dilakukan dalam
waktu tertentu.
Dalam penelitian ini
hanya ranah kognitif
saja yang akan
diteliti dalam mata
pelajaran PKn.

Hasil mid
semester
pada
semester
ganjil siswa
kelas V SD
Negeri 1
Jatiagung
Tahun
Ajaran
2015/2016
Standar
Kompetensi
1 dan
Kompetensi
dasar 1.1,
1.2, dan 1.3.

Besarnya hasil
tes mid semester
pada semester
ganjil siswa
kelas V SD
Negeri
Jatiagung Tahun
Ajaran
2015/2016.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto (2013: 231) teknik dokumentasi merupakan

suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh

data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Teknik

dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data prestasi belajar dan

jumlah siswa.

2. Angket/Kuesioner

Menurut Sugiyono (2015: 193) angket merupakan pengumpulan data yang

berisi pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Tujuan

dari teknik ini adalah untuk memperoleh informasi dari siswa.
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Angket dalam penelitian ini bersifat tertutup agar terdapat kesamaan

jawaban masing-masing responden sehingga proses pengolahan datanya

lebih mudah. Sedangkan tujuan dari angket ini adalah untuk mengetahui

hubungan lingkungan akademis dengan prestasi belajar. Kisi-kisi angket

lingkungan akademis seperti yang terdapat pada Tabel 7.

Tabel 7. Kisi-kisi Instrumen Penelitian Lingkungan Akademis
No Indikator Sub Indikator No. Item

(+)           (-)
1.

2.

3.

4.

Fasilitas Sekolah

Metode mengajar

Relasi siswa dengan
siswa

Relasi guru dengan
siswa

1. Pemanfaatan
sarana dan
prasarana

2. Memanfaatkan
perpustakaan di
sekolah

3. Memanfaatkan
lapangan yang
ada di sekolah

4. Tersedia buku
yang dipinjamkan
oleh sekolah
sesuai dengan
pegangan guru

5. Metode mengajar
sesuai dengan
kebutuhan belajar
siswa

6. Interaksi siswa
dengan teman-
temannya di
lingkungan
sekolah

7. Kebersamaan
siswa di sekolah

8. Sikap guru
9. Interaksi guru

dengan siswa

1,2,3,4,
5,6,

7,8,16

9,10,17

11,12,
13,14,
15.
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F. Uji Persyaratan Instrumen

Untuk mendapat data yang lengkap, maka alat instrumen harus memenuhi

persyaratan yang baik. Instrumen yang baik dalam suatu penelitian harus

memenuhi dua syarat valid dan reliable.

1. Uji Validitas Angket

Menurut Suharsimi Arikunto (2013: 211)  validitas adalah suatu ukuran

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu

instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa

yang hendak diukur, suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat

mengungkapkan data dari variabel untuk mengukur tingkat validitas angket

yang yang diteliti secara tepat. Untuk mengukur validitas instrumen

menggunakan rumus korelasi product moment dengan rumus:= ∑ (∑ )(∑ ){ ∑ ( ∑ ) }{ ∑ (∑ ) }
= Koefisien antara variabel X dan Y

N = Jumlah Sampel yang diteliti
X      = Skor variabel X
Y      = Skor variabel Y
∑X   = Jumlah skor variabel X
∑Y   = Jumlah skor variabel Y
∑X2 = Jumlah kuadrat skor variabel X
∑Y2 = Jumlah kuadrat skor variabel Y
(Suharsimi Arikunto, 2010: 317)

Dengan kriteria pengujian apabila r hitung > r tabel dengan 0,05 maka alat

ukur tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila r hitung < r tabel maka

alat ukur tersebut adalah tidak valid.
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2. Uji Reliabilitas Angket

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang

digunakan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini menggunakan rumus alpha

ronbach, dengan rumus:
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keterangan:
r11 =  Reliabilitas instrumen

 2
i =  Skor tiap-tiap item

n          =  Banyaknya butir soal
2
t =  Varians total

(Arikunto, 2013: 239)

Kriteria uji reliabilitas dengan rumus alpha adalah apabila rhitung > rtabel,

maka alat ukur tersebut reliabel dan juga sebaliknya, jika rhitung < rtabel maka

alat ukur tidak reliabel. Jika instrumen itu valid, maka dilihat kriteria

penafsiran mengenai indeks r11 sebagai berikut:

1. Antara 0,800 sampai dengan 1,000: sangat tinggi

2. Antara 0,600 sampai dengan 0,799: tinggi

3. Antara 0,400 sampai dengan 0,599: cukup

4. Antara 0,200 sampai dengan 0,399: kurang

5. Antara 0,000 sampai dengan 0,100: sangat rendah

Pengujian Reliabelitas ini menggunakan bantuan program IBM SPSS

Statistics 17. Pada penelitian ini nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,962, hal

ini menunjukan bahwa item-item soal angket lingkungan akademis reliabel

dan dapat digunakan, sebab nilai Cronbach’s Alpha berada di antara 0,800-

1,000.
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Artinya nilai koefisien r sebesar 0,962 menunjukan reliabilitas yang sangat

tinggi, sehingga alat pengukuran dapat dipercaya dan dapat digunakan

dalam penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk melihat hubungan antara lingkungan

akademis dengan prestasi belajar siswa adalah dengan menggunakan korelasi

product moment dari Person yang merupakan salah satu teknik untuk mencari

tingkat keeratan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Adapun

rumusnya adalah sebagai berikut:

=

Keterangan :
r xy = Koefesien korelasi
N      = Jumlah sampel
X      = Skor variabel X
Y      = Skor variabel Y
∑X   = Jumlah skor variabel X
∑Y   = Jumlah skor variabel Y
∑X2 = Jumlah kuadrat skor variabel X
∑Y2 = Jumlah kuadrat skor variabel Y
(Suharsimi Arikunto, 2010 : 317)

Kriteria Pengujian:

Hubungan lingkungan akademis (X) dengan prestasi belajar (Y) positif jika

rhitung > rtabel, maka hubungan kedua variabel adalah positif. Untuk melihat

keeratan hubungan antara variabel X dengan variabel Y,

xyr     
       





2222 YYNXXN

YXXYN
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maka hasil yang didapat dari perhitungan korelasi product moment di atas

selanjutnya diinterpretasikan dengan kriteria tingkat hubungan seperti yang

terdapat pada tabel 8.

Tabel 8. Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan

0,80 – 1,000

0,60 – 0,799

0,40 – 0,599

0,20 – 0,399

0,00 – 0,199

Sangat Kuat

Kuat

Cukup Kuat

Rendah

Sangat Rendah

Sumber: Riduwan, (2012: 138)
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan data hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa terdapat

hubungan yang posistif dan kuat antara lingkungan akademis dengan prestasi

belajar PKn siswa kelas V SD Negeri 1 Jatiagung Kecamatan Ambarawa

Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 2015/2016. Hal ini diketahui dari hasil

analisis data yaitu nilai korelasi antara variabel X (lingkungan akademis)

dengan variabel Y (prestasi belajar) sebesar 0,758. Nilai korelasi variabel X

dan variabel Y lebih besar dari rtabel yakni 0,423, maka Ho ditolak dan Ha

diterima, yang berbunyi ada hubungan yang positif antara lingkungan

akademis dengan prestasi belajar PKn siswa kelas V SD Negeri 1 Jatiagung

Tahun Ajaran 2015/2016. Jika lingkungan akademis tinggi, maka prestasi

belajar yang diperoleh siswa menjadi tinggi, sedangkan apabila lingkungan

akademis rendah maka akan mempengaruhi prestasi belajar siswa menjadi

rendah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka dapat

diajukan saran-saran untuk meningkatkan prestasi belajar, yaitu:
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1. Bagi Guru

Guru diharapkan dapat menciptakan lingkungan akademis dengan sebaik-

baiknya. Karena dengan lingkungan akademis yang baik maka dapat

membuat siswa lebih nyaman dalam belajar dan dapat meningkatkan

prestasi belajar siswa.

2. Bagi kepala sekolah

Kepala sekolah diharapkan dapat menciptakan suasana sekolah yang relatif

edukatif, baik dari kepala sekolah harus dapat memacu sekolah, guru, dan

murid dengan semaksimal mungkin. Dijadikan masukan dalam usaha

meningkatkan mutu, proses, dan prestasi belajar dalam kegiatan

pembelajaran di setiap kelas.

3. Bagi peneliti lain

Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dibidang ini, diharapkan

penelitian ini dapat menjadi gambaran,informasi dan masukan tentang

hubungan lingkungan akademis dengan prestasi belajar PKn.
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