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ABSTRAK

HUBUNGAN ANTARA LINGKUNGAN BELAJAR DI SEKOLAH
DENGAN HASIL BELAJAR IPS SISWA KELAS IV SD

NEGERI 1 RAJABASA RAYA BANDAR LAMPUNG
TAHUN AJARAN 2016/2017

Oleh

MALINDA ELI SABET

Masalah dalam penelitian ini  masih rendahnya hasil belajar IPS siswa SD Negeri 1
Rajabasa Raya.Tujuan penelitian mengetahui hubungan antara lingkungan belajar
di sekolah dengan hasil belajar IPS siswa. Metode yang digunakan kuantitatif,
jenis penelitiannya penelitian korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa kelas IV yang berjumlah 99 siswa, dengan sampel sebanyak 50
siswa. Teknik pengambilan sampel proportional random sampling. Teknik
pengumpulan data observasi, angket, dokumentasi. Teknik Analisis data
menggunakan rumus korelasi serial. Hasil Analisis diperoleh r hitung = 0,831
dengan Presentase Koefisien Determinasi menunjukkan hasil 69,05% yang berarti
variabel X (lingkungan belajar di sekolah) memberikan konstribusi terhadap
variabel Y (hasil belajar IPS) sebesar 69,05%. Adapun sisanya ditentukan oleh
faktor lain. Hasil r hitung sebesar 0,831 lebih besar dari r tabel yaitu 0,2353. Maka
Ho ditolak dan Ha yang berbunyi Ada Hubungan Antara Lingkungan Belajar di
Sekolah dengan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa Raya
Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 diterima.

Kata Kunci : Hasil Belajar, IPS, Lingkungan Belajar di Sekolah.
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ABSTRACT

THE CORRELATION BETWEEN SCHOOL ENVIRONMENT TOWARDS
STUDENTS' LEARNING OUTCOME ON SOCIAL SCIENCE SUBJECT

OF FOURTH GRADERS OF ELEMENTARY SCHOOL 1
RAJABASA RAYA BANDAR LAMPUNG

ACADEMI YEAR OF 2016/2017

By

MALINDA ELI SABET

The problems in this study is the low scores on Social Science subject by fourth
graders of Elementary School 1 Rajabasa Raya. This study aims to determine the
correlation between school environment towards Social Science subject learning
outcome. The method used in this research was quantitative research with
correlational research as its research type. The population of the study was all
fourth graders of 99 students with 50 students were taken as sample. The sampling
technique was done using proportional random sampling. The data collection
techniques were done through observation, questionnaires, and documentation.
The data analysis was carried out using serial correlation formula. The results
obtained that r-calculation = 0.831 with the percentage of determination
coefficient = 69.05% which meant the X variable (school environment) gave a
contribution to Y variable (social science learning outcome) as much as 69.05%.
The rests were determined by other factors. The result of r-calculation was equal
to 0,831, it was bigger than r-table which was equal to 0,2353. In conclusion, Ho
was rejected and Ha which stated that there was a correlation between school
environment towards students' learning outcome on Social Science subject of
fourth graders of Elementary School 1 Rajabasa Raya Academic Year of
2016/2017 was accepted.

Keywords: Learning outcome, social science, school environment.
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1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan

manusia, karena melalui pendidikan akan dapat menciptakan manusia yang

cerdas, terampil, kreatif, berbudi pekerti luhur dan memiliki ide cemerlang

sebagai bekal untuk memperoleh masa depan yang lebih baik. Dalam arti

sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha sadar manusia

untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam

masyarakat dan kebudayaan sekitarnya. Pada dasarnya pendidikan

mengacu pada perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor yang

berarti menghendaki adanya keseimbangan antara pengembangan

intelektual, kepribadian maupun keterampilan siswa. Hal inilah yang

menyebabkan pendidikan juga dipandang sebagai salah satu aspek yang

memiliki peranan pokok dalam mempersiapkan sekaligus membentuk

karakter bangsa.

Menurut UU No.20 Tahun 2003 pasal 1 tentang pendidikan nasional

tercantum bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
sepiritual keagamaan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,



2

akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara.

Berdasarkan hal tersebut berarti pendidikan memiliki peranan yang sangat

penting dalam pengembangan potensi peserta didik. Tujuan pendidikan

nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Pasal 3

ayat (3) tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa:

Pendidikan Nasional  bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta
didik dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga
Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Adanya Undang-Undang tersebut, maka pendidikan harus tetap menjadi

prioritas utama bagi seluruh komponen bangsa. Sekolah sebagai institusi

pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan anak didik

menghadapi kehidupan masa depan, dengan cara mengembangkan potensi

yang dimilikinya. Usaha tersebut akan menjadi optimal jika sekolah sebagai

pusat belajar formal bagi peserta didik, dapat mengembangkan proses

pembelajaran dengan baik beserta seluruh aspek yang mempengaruhinya

seperti sarana dan prasarana, situasi kondusif dan faktor-faktor lainnya.

Lingkungan sekolah mendukung untuk terciptanya suasana tenang bagi

siswa untuk selalu belajar di sekolah dengan susasan lingkungan yang

mendukung seperti kebersihan sekolah, pemataan ruang kelas yang baik

tentu akan berimbas pada hasil belajar siswa yang meningkat. Hasil belajar

siswa yang diperoleh tidak luput dari peran guru sebagai pendidik dan

fasilitator penyampaian materi pelajaran. Kualitas hasil belajar di sekolah
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menuntut adanya pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang berkualitas.

Pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas sangat ditentukan oleh guru

sebagai orang yang bertanggung jawab secara langsung terhadap kegiatan

pembelajaran. Guru dituntut untuk memiliki sekurang-kurangnya tiga

kemampuan pokok yaitu kemampuan merencanakan kegiatan pembelajaran,

mengelola pembelajaran dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Dengan

dipenuhinya ketiga kemampuan tersebut diharapkan pembelajaran yang di

laksanakan menjadi berkualitas, sehingga sekolah sebagai lembaga

pendidikan formal dapat memberikan bekal yang bermanfaat bagi masa

depan peserta didiknya.

Sekolah dikatakan baik apabila memiliki fasilitas yang lengkap, guru-guru

yang terampil dan pintar, serta siswa yang berprestasi. Sekolah yang

memiliki siswa yang berprestasi dan kegiatan belajar yang dilakukan terus

menerus, juga di pengaruhi oleh guru yang memiliki kompetensi mengajar

yang cakap serta mampu menyampaikan ilmu yang mudah untuk dipahami

siswa. Salah satu hal yang jelas bahwa belajar hendaknya menjadi prioritas

karena belajar adalah istilah kunci yang paling penting dalam tiap usaha

pendidikan. Belajar adalah kegiatan yang berproses, ini berarti berhasil atau

tidaknya pencapaian tujuan sangat tergantung pada proses yang dialami

siswa sebagai anak didik.

Keberhasilan pembelajaran siswa dapat dilihat dari hasil belajar siswa. Nilai

hasil belajar dapat dipakai sebagai parameter untuk menilai keberhasilan

proses kegiatan pembelajaran di sekolah dan juga mengukur kinerja guru

dalam melaksanakan proses pembelajaran. Mata Pelajaran IPS di sekolah
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dasar sesungguhnya sangat berguna bagi siswa, tetapi pada kenyataannya

banyak siswa yang tidak menyukai pembelajaran IPS atau tidak penting bagi

mereka. Peran guru saat ini khususnya pada guru kelas IV SD Negeri 1

Rajabasa Raya, yang lebih bersifat fasilitator dan pendamping dalam proses

pembelajaran, tidak sebagai orang yang serba tahu tentang materi

pembelajaran namun kenyataanya peran guru saat ini masih sangat

mendominasi dalam proses pembelajaran dan kurang melibatkan atau

mengikutsertakan siswa dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran

menjadi berpusat pada guru.

Pembelajaran IPS yang monoton akan membuat siswa menjadi bosan dan

jenuh belajar IPS karena guru selalu mengawali pembelajaran dengan

menggunakan metode ceramah dan mengakhiri pembelajaran dengan

memberikan latihan. Sebenarnya banyak sumber, metode dan penunjang

dalam pembelajaran IPS khususnya sehingga untuk membuat suasana

pembelajaran IPS menjadi menyenangkan dan efektif.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan peneliti di SD

Negeri 1 Rajabasa Raya Kota Bandar Lampung pada tanggal 14 Oktober

2016, diperoleh hasil belajar IPS siswa kelas IV semester ganjil tahun ajaran

2016/2017 adalah sebagai berikut.
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Tabel 1.1 Nilai MID Semester Ganjil IPS Siswa Kelas IV SD Negeri 1
Rajabasa Raya

No KKM Hasil Belajar Siswa Keterangan Presentase

IV A IV B IV C
1. <65 20 17 22 59 Belum tuntas 60%

2. ≥ 65 12 14 14 40 Tuntas 40%

Jumlah 32 31 36 99 100%

Sumber: Wali kelas IV

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil belajar IPS siswa kelas IV

SD Negeri 1 Rajabasa Raya Kota Bandar Lampung rendah. Tabel diatas

menunjukan bahwa kemampuan siswa dalam mata pelajaran IPS kelas  IV

A, kelas IV B dan kelas IV C secara umum tergolong rendah yaitu sejumlah

59 siswa (60%) siswa mendapatkan nilai <65 di bawah KKM, sedangkan

siswa yang mendapatkan nilai >65, sebanyak 40 siswa (40%). Hasil belajar

yang dicapai setiap siswa tidaklah sama, ada yang mencapai hasil belajar

tinggi, dan rendah. Karena matapelajaran IPS di SD itu penting dan

termasuk mata pelajaran yang diuji nasionalkan, untuk itu nilai IPS kelas IV

SD Negeri 1 Rajabasa Raya,  harus mencapai 99% baik. Setiap aktivitas

yang dilakukan seseorang tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya,

baik yang cenderung mendorong maupun yang menghambat.

Menurut Hasbullah (2005: 46), lingkungan sekolah dipahami sebagai
lembaga pendidikan formal, teratur, sistematis, bertingkat dan dengan
mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat (mulai dari taman kanak-
kanak sampai perguruan tinggi).

Menurut Slameto (2010: 54-59) faktor-faktor mempengaruhi belajar banyak

jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor

intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri
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individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang

ada di luar individu.

1. Faktor intern meliputi:
a. Faktor  jasmaniah
b. Faktor psikologis
c. Faktor kelelahan

2. Faktor ekstern, meliputi:
a. Faktor keluarga
b. Faktor sekolah
c. Faktor masyarakat

Berdasarkan pendapat di atas penulis simpulkan bahwa salah satu faktor

eksternal yang mempengaruhi hasil belajar adalah faktor sekolah. Faktor

sekolah atau lingkungan belajar di sekolah yang meliputi lingkungan fisik

sekolah dan lingkungan sosial. Lingkungan belajar di sekolah mendukung

proses pembelajaran yang nyaman akan memicu siswa untuk meningkatkan

hasil belajarnya. Karena salah satu tugas penting sekolah adalah

menyiapkan siswa agar siswa dapat mencapai perkembangannya secara

optimal. Seorang siswa dikatakan dapat mencapai perkembangannya secara

optimal apabila siswa dapat memperoleh pendidikan dan hasil belajar sesuai

dengan bakat, kemampuan dan minat yang di milikinya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk mengetahui adakah

hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan hasil belajar IPS,

maka penelitian ini mengambil judul  “Hubungan Antara Lingkungan

Belajar di Sekolah dengan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV SD Negeri

1 Rajabasa Raya Kota Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017”.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka dapat

diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa Raya Kota

Bandar Lampung masih rendah.

2. Lingkungan belajar di sekolah yang kurang mendukung dalam proses

pembelajaran di SD Negeri 1 Rajabasa Raya Kota Bandar Lampung

3. Pembelajaran dikelas masih berpusat pada guru.

4. Metode ceramah yang sering digunakan oleh guru dalam proses

pembelajaran menyebabkan siswa kurang aktif.

5. Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pembalajaran di SD

Negeri 1 Rajabasa Raya Kota Bandar Lampung.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka penelitian ini

dibatasi pada:

1. Lingkungan belajar di sekolah (X) lingkungan belajar di sekolah yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah lingkungan fisik dan lingkungan

sosial.

2. Hasil belajar IPS (Y) siswa kelas IV di SD Negeri 1 Rajabasa Raya Kota

Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagian besar hasil belajar IPS

siswa masih rendah, dengan demikian pertanyaan peneliti adalah “Apakah
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ada hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan hasil belajar IPS

siswa kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa Raya Tahun Ajaran 2016/2017?” Atas

rumusan dan pertanyaan penelitian di atas, judul penelitian ini adalah

“Hubungan Lingkungan Belajar di Sekolah dengan Hasil Belajar IPS Siswa

Kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa Raya Kota Bandar Lampung Tahun Ajaran

2016/2017”.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sebuah acuan dalam melakukan kegiatan atau

rambu-rambu dalam melakukan penelitian agar sesuai dengan rencana yang

telah di susun sebelumnya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini

adalah untuk mengetahui:

“hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan hasil belajar IPS

siswa kelas IV di SD Negeri 1 Rajabasa Raya Kota Bandar Lampung Tahun

Ajaran 2016/2017.”

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

a) Merupakan sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan tentang

lingkungan belajar di sekolah dengan hasil belajar siswa

b) Untuk menumbuhkan kesadaran pihak sekolah dalam

memperhatikan masalah fasilitas belajar di sekolah dan sarana dan

prasarana sekolah untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan.

2. Secara Teoritis

a) Bagi sekolah
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Diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan untuk mengoptimalkan

lingkungan belajar di sekolah untuk pembelajaran dalam upaya

meningkatkan mutu pembelajaran di SD Negeri 1 Rajabasa Raya

Kota Bandar Lampung

b) Bagi guru

Diharapkan dapat menambah informasi bagi guru tentang hubungan

lingkungan belajar di sekolah dengan hasil belajar siswa sehingga

guru dapat memberikan bantuan dan perhatian kepada siswa yang

prestasi belajarnya rendah di sekolah sehingga hasil belajarnya dapat

meningkat.

c) Bagi siswa

Memberikan masukan yang penting dalam perkembangan dan

peningkatan mutu ilmu pendidikan dan diharapkan dapat membantu

siswa untuk meningkatkan hasil belajarnya di sekolah.

d) Bagi peneliti lain

Memberikan informasi bagi para peneliti berikutnya yang ingin

melakukan penelitian di bidang pendidikan.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas IV

SD Negeri 1 Rajabasa Raya Kota Bandar Lampung Tahun Ajaran

2016/2017.

2. Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah hubungan antara

lingkungan belajar di sekolah dengan hasil belajar IPS.
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3. Ruang lingkup tempat penelitian adalah SD Negeri 1 Rajabasa Raya

Kota Bandar Lampung

4. Ruang lingkup waktu penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkanya

sutat izin penelitian pendahuluan nomor 6320/UN26/3/PL/2016 tahun

ajaran 2016/2017 sampai dengan selesai.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori – Teori Belajar

1. Pengertian Belajar

Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan oleh manusia dan

berlaku seumur hidup. Belajar juga merupakan suatu proses dari

perkembangan hidup manusia, dengan belajar manusia melakukan

perubahan-perubahan kualitatif individu sehingga tingkah lakunya

berkembang, semua aktivitas dan prestasi hidup tidak lain adalah hasil

belajar. Belajar itu bukan sekedar pengalaman. Belajar adalah suatu

proses, karena itu belajar berlangsung secara aktif dengan menggunakan

berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Slameto,(2010: 2), belajar ialah suatu proses usaha yang

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri

dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan Purwanto, (2004:

102), belajar merupakan suatu proses yang menimbulkan terjadinya

suatu perubahan atau pembaharuan tingkah laku dan kecakapan.

Menurut Suryabrata, (2004: 232), bahwa belajar itu membawa

perubahan dan perubahan itu pada pokoknya adalah didapatkannya

kecakapan baru serta perubahan itu terjadi karena usaha.
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Berdasarkan pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa belajar

adalah proses perubahan tingkah laku secara keseluruhan dan perubahan

itu terjadi karena adanya usaha sebagai hasil interaksi individu dengan

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Teori-teori belajar

Teori adalah seperangkat konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang

memberikan, menjelaskan, dan memprediksikan fenomena. Belajar

menurut Warsita (2008: 65) merupakan “kegiatan orang sehari-hari”.

Belajar juga memiliki teori-teori antara lain sebagai berikut:

a. Teori belajar behaviorisme

Teori behaviorisme sangat dipengaruhi oleh kejadian - kejadian di

dalam lingkungannya yang akan memberikan pengalaman-

pengalaman belajar. Seseorang dianggap telah belajar apabila

mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Teori behaviorisme

ini sangat menekankan pada apa yang dapat dilihat yaitu tingkah

laku, tidak memperhatikan apa yang terjadi di dalam pikiran

manusia. Dengan kata lain lebih menekankan pada laku objektif,

nyata dan dapat diamati.

b. Teori belajar kognitivisme

Kelompok teori kognitif beranggapan bahwa belajar adalah

pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan presepsi untuk

memperoleh pemahaman. Dalam model ini tingkah seseorang

ditentukan oleh presepsi dan pemahamannya tentang situasi yang
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berhubungan dengan tujuan dan perubahan tingkah laku sangat

dipengaruhi oleh proses berpikir internal yang terjadi selama proses

belajar.

c. Teori belajar konstruktivisme

Konstruktivisme mengajarkan kita ilmu tentang bagaimana anak

manusia belajar. Mereka belajar mengonstruksikan (membangun)

pengetahuan, sikap, atau keterampilannya sendiri, tidak dengan

memompakan pengetahuan itu ke dalam otaknya. Warsita (2008:77)

menurut teori konstruktivisme pengetahuan bukan merupakan

kumpulan fakta suatu kenyataan yang sedang dipelajari, melainkan

sebagai kognitif seseorang terhadap objek, pengalaman, ataupun

lingkungannya.

Berdasarkan beberapa teori belajar di atas, maka penulis

menyimpulkan dalam penelitian ini menerapkan teori belajar

kognitivisme karena teori ini menekankan pada pengetahuan siswa

dimana proses pembelajaran siswa harus dapat mengeksplor

pengetahuan-pengetahuan yang mereka dapat sehingga berpengaruh

pada hasil belajar.

B. Lingkungan Belajar

1. Pengertian Lingkungan

Lingkungan merupakan suatu tempat dimana terjadi proses interaksi

antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Lingkungan

merupakan tempat seseorang berinteraksi baik dengan orang di
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sekitarnya maupun dengan alam. Munib (2004: 76) menyatakan, secara

umum lingkungan diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda,

daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya

yang mengaruhi kelangsungan prilaku kehidupan dan kesejahteraan

manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan menurut Fuad (2008:

16),

Lingkungan dapat diartikan sebagai 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.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas peneliti menyimpulkan bahwa:

Lingkungan meliputi semua kondisi-kondisi dalam dunia ini yang dalam

cara-cara tertentu mempengaruhi kelangsungan prilaku yang berada di

luar diri anak dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainya

yang berupa nyata.

2 Pengertian Lingkungan Belajar

Sepanjang hidupnya manusia tidak dapat terlepas dari apa yang disebut

dengan lingkungan. Dalam setiap sisi kehidupan, manusia selalu

dikelilingi oleh lingkungan dan terdapat hubungan timbal balik antara

keduanya. Disatu sisi lingkungan dapat mempengaruhi manusia, akan

tetapi di sisi lain manusia juga dapat mempengaruhi lingkungan. Dengan

demikian dalam proses belajar mengajar, lingkungan merupakan sumber

belajar yang banyak berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang

berlangsung di dalamnya.
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Menurut Hamalik (2004: 195) lingkungan adalah segala sesuatu yang

ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada

individu. Sedangkan menurut Dalyono (2007: 129)

lingkungan adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang
mendapatkan pengaruh dari luar terhadap keberlangsungan kegiatan
tersebut. Lingkungan yang merupakan sumber belajar yang memiliki
pengaruh dalam proses pembelajaran. Lingkungan dalam arti sempit
adalah alam sekitar di luar diri individu atau manusia. Lingkungan
itu mencakup segala material dan stimulus di dalam dan di luar
individu, baik yang bersifat fisiologi, psikologis, maupun sosio-
kultural.

Menurut Muhammad Saroni (2006: 82-84)

lingkungan belajar adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan
tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Lingkungan ini mencakup
dua hal utama, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial, kedua
aspek lingkungan tersebut dalam proses pembelajaran haruslah
saling mendukung, sehingga siswa merasa krasan di sekolah dan
mau mengikuti proses pembelajaran secara sadar dan bukan karena
tekanan ataupun keterpaksaan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas peneliti menyimpulkan bahwa :

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di alam sekitar yang

memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Yang

merupakan sumber belajar yang memiliki pengaruh dalam proses

pembelajaran. Lingkungan dalam arti sempit adalah alam sekitar di luar

diri individu atau manusia. Lingkungan ini mencakup dua hal utama,

yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial, kedua aspek lingkungan

tersebut dalam proses pembelajaran haruslah saling mendukung,

sehingga siswa merasa krasan di sekolah dan mau mengikuti proses

pembelajaran secara sadar dan bukan karena tekanan ataupun

keterpaksaan.
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3 Macam-Macam Lingkungan Belajar

Dalam mengemukakan lingkungan dapat ditempuh dengan cara

menggolongkan lingkungan tersebut. Macam-macam lingkungan

menurut Hasbullah (2005: 141) menyatakan bahwa, lingkungan

pendidikan digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1. Lingkungan keluarga, yaitu disebutkan juga lingkungan
pertama.

2. Lingkungan sekolah, yang disebutkan lingkungan kedua.
3. Lingkungan masyarakat, yang disebutkan lingkungan ketiga.

Berdasarkan pendapat di atas dapat di analisis bahwa Lingkungan

digolongkan menjadi tiga yaitu  Lingkungan keluarga, Lingkungan

sekolah Lingkungan masyarakat namun yang menjadi fokus penelitian

ini adalah lingkungan belajar di sekolah (Lingkungan Intern).

C. Lingkungan Belajar di Sekolah

1. Pengertian Lingkungan Belajar di Sekolah

Lingkungan belajar di sekolah adalah seluruh komponen atau bagian

yang terdapat didalam sekolah, yang mana seluruh komponen dan bagian

tersebut ikut menunjang dalam proses pencapaian tujuan pendidikan

yang ada di sekolah. Manusia memiliki sejumlah kemampuan yang dapat

dikembangkan melalui pengalaman. Pengalaman itu terjadi karena

interaksi manusia dengan lingkungannya. Bagi siswa yang sedang

menempuh pendidikan, hasil belajarnya dipengaruhi juga oleh

lingkungan belajar di sekitarnya. Telah dijelaskan sebelumnya terdapat

tiga jenis lingkungan pendidikan, salah satunya adalah lingkungan belajar
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di sekolah. Selanjutnya Menurut Hamalik (2004: 195) menyatakan

lingkungan belajar di sekolah adalah sesuatu yang ada di dalam sekitar

sekolah yang memiliki makna dan pengaruh tertentu kepada siswa.

Menurut Sukmadinata (2004: 164) menyatakan bahwa 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-
temannya dan siswa dengan guru-guruya.

Lingkungan seorang siswa mempunyai hubungan yang sangat besar

terhadap siswa, hubungan itu bisa positif juga negatif. Seperti pendapat

Slameto (2010: 72) lingkungan yang baik itu perlu diusahakan agar dapat

memberi pengaruh yang positif terhadap anak atau siswa sehingga dapat

belajar dengan sebaik-baiknya.

Dari berbagai pendapat tersebut terlihat bahwa lingkungan belajar di

sekolah merupakan suatu keadaan yang ada dalam sekolah yang memiliki

makna dan pengaruh tertentu kepada siswa, kondisi lingkungan belajar di

sekolah meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial siswa di sekolah.

Lingkungan yang kondusif akan menciptakan kenyamanan bagi siswa

dalam belajar, sehingga akan mendukung kegiatan belajar dan siswa akan

lebih mudah mencapai hasil belajar yang maksimal

2. Lingkungan Fisik dan Lingkungan Sosial siswa di Sekolah

a. Lingkungan fisik

Lingkungan fisik merupakan lingkungan belajar siswa yang sangat

penting. Peserta didik menginginkan belajar dalam gedung dan
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perlengkapan fisik yang bagus serta dapat di banggakan. Dengan

demikian ada kesenangan untuk belajar. Gedung sekolah dan

perlengkapan fisik yang bagus tidak saja merupakan tempat belajar

akan tetapi merupakan bagian penting dalam kebutuhan peserta didik.

Adapun lingkungan fisik sekolah meliputi :

1) Sarana belajar

a. Gedung sekolah

b. Kondisi ruang kelas

c. Perpustakaan

d. Laboratorium

2) Prasarana belajar

a. Halaman sekolah

b. Taman sekolah

c. Kamar mandi.

Sumber: Sukmadinata (2004: 164)

Untuk menunjang pembelajaran di sekolah diperkukan sarana dan

prasaran yang memadai. Hal ini untk memberi kenyamanan dan

kemudahan pada siswa sehingga siswa dapat berprestasi secara

optimal.

Sutikno (2012: 86) menyatakan bahwa sarana pendidikan pada
umumnya mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara
langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan,
seperti: gedung/ruang kelas, alat-alat/media pembelajaran, meja, kursi
dan sebagainya.

Adapun yang dimaksud dengan prasarana penddikan ialah prasarana

yang secara tidak langsung menunjang jalannya pendidikan, seperti:
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halaman, kebun/taman sekolah, jalan menuju sekolah, dan lain-lain.

Sedangkan Djamarah (2002: 183) menyatakan bahwa:
Salah satu persyaratan untuk membangun suatu sekolah adalah
kelengkapan sarana sekolah seperti adanya ruang kelas, ruang kepala
sekolah, ruang dewan guru, perpustakaan, ruang TU beserta berbagai
peralatan didalamnya.

Berdasarkan pendapat tersebut disimpulkan bahwa sarana dan

prasarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam

proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun yang tidak

bergerak, digunakan serta digunankan  langsung atau tidak langsung

agar pencapai tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur

dan efisien.

3) Sumber-Sumber Belajar

Sudjana (2008: 15) menuliskan bahwa:

Sumber belajar bisa diartikan secara sempit dan secara luas.
Pengertian secara sempit diarahkan pada bahan-bahan cetak.
Sedangkan secara luas tidak lain adalah daya yang bisa
dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengaja, baik
secara langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan Musfiqon (2012: 129) menyatakan bahwa:
sumber belajar adalah pengalaman-pengalaman yang pada
dasarnya sangat luas, yakni seluas kehidupan yang mencakup
segala sesuatu yang dapat dialami dan dapat menimbulkan
peristiwa belajar. Maksudnya, adanya perubahan tingkah laku ke
arah yang lebih sempurna sesuai dengan tujuan yang telah
ditentukan.

Dari uraian ini dapat dipahami bahwa sumber belajar adalah
berbagai hal yang yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan
proses belajar mengajar secara langsung maupun tidak langsung
seperti buku paket, lks, dll.

4) Media Belajar

Soeharto (2003: 98) menyatakan bahwa media adalah berbagai

jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang
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siswa untuk belajar. Sedangakan Hamalik (2004: 125)

mendefinisikan media sebagai teknik yang digunakan dalam rangka

lebih mengefektifkan komunikasi antara guru dan murid dalam

proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Menurut Usman

(2012: 133), topik-topik yang dipilih untuk media pembelajaran

hendaklah memenuhi syarat antara lain:

1. Harus sesuai dengan tujuan pembelajaran.
2. Dapat menarik perhatian siswa.
3. Hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.
4. Dapat mengembangkan keterampilan anak berinteraksi
5. Berhubungan erat dengan lingkungan siswa.
6. Dapat mengembangkan pengalaman dan pengetahuan

siswa.

Dari uraian teori diatas dapat dipahami bahwa media belajar adalah
berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat
merangsang siswa untuk belajar. Teknik yang digunakan dalam
rangka lebih mengefektifkan komunikasi antara guru dan murid
dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Topik-topik
yang dipilih untuk media pembelajaran hendaklah memenuhi
syarat agar mempermudah siswa.

Berdasarkan pendapat di atas disimpulkan bahwa media belajar

merupakan sarana belajar yang digunakan sebagai perantara dalam

proses belajar mengajar untuk mempertinggi efektivitas dan efisien

pendidikan atau pembelajaran.

b. Lingkungan sosial siswa di sekolah

1) Hubungan Siswa dengan Teman-temannya

Relasi atau hubungan antar siswa sangat diperlukan guna

kelancaran kegiatan belajar. Suhardan dkk (2011: 113) menyatakan

bahwa:
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Pembinaan hubungan baik antara siswa dengan siswa adalah
hal yang sangat penting, karna terciptanya hubungan yang baik
diharapkan siswa senantiasa gembira penuh gairah dan
semangat, bersikap optimistik serta realistik dalam kegitan
belajar yang dilakukan.

Sedangkan Slameto (2013: 69) menyatakan bahwa:
Siswa mempunyai sifat kurang menyengkan, rendah diri atau
mengalami tekanan akan diasingkan dalam kelompoknya. Jika
hal ini semakin parah, akan terganggu belajarnya. Jika terjadi
demikian, siswa tersebut memerlukan bimbingan dan
penyuluhan. Menciptakan relasi yang baik siswa akan
memberikan pengaruh positif terhadap belajar siswa.

Berdasarkan kedua pendapatkan di atas dapat disimpulkan bahwa

Relasi atau hubungan antar siswa sangat diperlukan guna

kelancaran kegiatan belajar di sekolah karna dapat memotivasi

siswa agar meningkatkan hasil belajar.

2) Hubungan siswa dengan  guru

Kondisi sosial dalam kelas akan mempunyai pengaruh yang cukup

besar terhadap proses belajar mengajar. Kegairahan siswa dan

kefektivitasan tujuan pembelajaran. Selain hubungan antara siswa

dengan siswa hubungan antara siswa dengan guru juga ikut

mempengaruhi proses belajar. Suhardan (2011: 113) menyatakan

bahwa peranan guru akan mempengaruhi suasana di dalam kelas.

Apakah guru melaksanakan kepemimpinanya secara demokratis,

sabar guru juga akan memberikan dampak kepada peserta didik.

Hubungan yang baik antara guru dan siswa dalam kegiatan belajar

membuat siswa terbuka pada hal yang ada dalam dirinya.

Sedangkan Slameto (2013: 69)  menjelaskan bahwa proses belajar

mengajar terjadi antara guru dan siswa. Proses ini dipengaruhi oleh
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relasi di dalam proses tersebut. Relasi guru dengan siswa baik,

membuat siswa akan menyukai guru, juga akan menyukai mata

pelajaran yang diberikan. Sehingga siswa berusaha mempelajari

sebaik-baiknya. Guru yang kurang berinteraksi dengan siswa

dengan baik menyebabkan proses belajar mengajar tersebut kurang

lancar.

3) Disiplin Belajar

Kedisiplinan siswa merupakan kepatuhan siswa kepada aturan atau

tata tertib siswa yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar.

Yang meliputi: Siswa patuh dalam melaksanakan tugas yang

diberikan oleh guru, Memanfaatkan waktu yang efektif dan efesien,

Usaha unuk mematuhi tata tertib dikelas.

Dalam proses pembelajaran, umumnya tidak semua siswa

memperoleh hasil belajar sesuai dengan yang diharapkan. Ada

siswa yang memperoleh hasil belajar yang baik dan ada siswa yang

memperoleh hasil belajar kurang baik. Siswa yang memperoleh

hasil belajar kurang baik bukan berarti siswa tersebut sama sekali

tidak belajar, karena ada banyak hal yang menyebabkan ketidak

berhasilan siswa dalam belajar

Disiplin dalam hal ini adalah disiplin belajar. Menurut Sanjaya

(2005: 9), disiplin belajar adalah hal yang sangat diperlukan bagi

setiap siswa, dengan adanya disiplin belajar, tujuan pendidikan
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akan lebih mudah dicapai. Sedangkan menurut Mahendra (2008:

4), disiplin belajar adalah:

Suatu predis posisi (kecenderungan) suatu sikap mental untuk
mematuhi aturan, tata tertib dan sekaligus mengendalikan dan
menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan yang berasal dari
luar sekalipun yang mengekang dan menunjukkan kesadaran
akan tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban.

Dari uraian teori diatas dapat dipahami bahwa disiplin belajar
adalah suatu sikap mental untuk mematuhi aturan, tata tertib dan
sekaligus mengendalikan dan menyesuaikan diri terhadap aturan-
aturan yang berasal dari luar sekalipun yang mengekang dan
menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap tugas dan
kewajiban. Dengan adanya disiplin belajar, tujuan pendidikan akan
lebih mudah dicapai.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa

hubungan antara guru dan siswa sangat penting bagi kelancaran

proses belajar di dalam kelas. Guru yang mampu melaksanakan

perannya dengan baik, dan membangun hubungan yang baik

dengan siswa akan berdampak positif terhadap proses belajar di

dalam kelas sehingga hasil belajar siswa akan meningkat.

D. Pembelajaran IPS

1. Pengertian Pembelajaran IPS

Pembelajaran IPS merupakan pembelajaran yang menelaah dan

menganalis kejadian masa lampau. Ischak SU (2000: 30) menyatakan

bahwa IPS sebagai ilmu bidang studi memiliki garapan yang dipelajari

cukup luas. Bidang garapannya itu meliputi gejala-gejala dan masalah

kehidupan manusia di masyarakat. Tekanan yang dipelajari IPS

berkenaan dengan gejala dan masalah kehidupan masyarakat bukan pada
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teori dan keilmuannya, melainkan pada kenyataan kehidupan

kemasyarakatan.dari gejala dan masalah sosial tadi ditelaah, dianalisis,

faktor-faktornya sehingga dapat dirumuskan jalan pemecahannya .

Memperhatikan kerangka kerja IPS seperti yang telah dikemukakan

diatas dapat ditarik pengertian IPS sebagai berikut. IPS adalah bidang

studi yang mempelajari, menelaah, menganalisisi, gejala dan masalah

sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan

atau satu perpaduan mengenai kehidupan masyarakat sedangkan Ahmadi

dan Amri (2011: 10) berpendapat bahwa IPS merupakan salah satu mata

pelajaran yang diberikan di SD, SMP yang mengkaji seperangkat

peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu

sosial. Memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi.

Melalui mata pelajaran IPS, anak diarahkan untuk dapat menjadi warga

Negara Indonesia yang demokratis, bertanggungjawab, serta warga dunia

yang cinta aman.

Menurut Ahmadi dan Amri (2011: 9) bahwa IPS memiliki lima tujuan

yaitu sebagai berikut :

1) IPS mempersiapkan siswa untuk studi lanjut di bidang ilmu-
ilmu sosial jika nantinya masuk ke perguruan tinggi.

2) IPS yang tujuannya mendidik kewarganegaraan yang baik.
3) IPS yang hakikatnya merupakan suatu kompromi antara satu

dan dua tersebut di atas.
4) IPS mempelajari masalah-masalah sosial yang pantang untuk

dibicarakan di muka umum.
5) Menurut pedoman khusus bidang studi IPS, tujuan bidang studi

tersebut, yaitu dengan materi yang dipilih, disaring dan
disingkronkan kembali maka sasaran seluruh kegiatan belajar
dan pembelajaran IPS mengarah pada dua hal yaitu pembinaan
warga negara Indonesia dan sikap sosial yang rasional dalam
kehidupan.
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Berdasarkan pendapat ditas dapat disimpulkan bahwa IPS adalah

bidang studi yang menelaah, menganalisis serta mengkaji gejala-

gejala dan masalah kehidupan manusia di masyarakat.

2. Hambatan-hambatan pembelajaran IPS antara lain:

1. Gejala sosial tidak berlaku mutlak (ruang dan waktu)

2. Seorang yang sedang mempelajari masalah sosial ia juga ikut

terlibat dalam kehidupan sosial yang diamati

3. Gejala/masalah sosial yang sedang dipelajari atau dipecahkan

efeknya baru dapat dilihat dalam jangka panjang

4. Teori seorang ilmuwan sosial tidak mudah diterima oleh ahli

atau orang lain.

E. Hasil belajar IPS

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan bidang ilmu yang terintegrasi dari mata

pelajaran Sejarah, Geografi, dan Ekonomi serta mata pelajaran ilmu sosial

lainnya (Sapriya, 2009: 7). Sebagai suatu mata pelajaran yang terintergarasi

dengan mata pelajaran lain, Ilmu Pengetahuan Sosial memiliki objek kajian

material yang sama, yaitu manusia (Hidayati, 2004: 4).

Menurut Hidayati (2004: 9), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada awalnya

berasal dari literatur pendidikan Amerika Serikat dengan nama Social Studies.

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan mata pelajaran yang di dalamnya

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang

berkaitan dengan isu sosial dan kewarganegaraan (Arnie Fajar, 2004: 110).
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Lebih spesifik lagi dijelaskan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah

Dasar merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagai integrasi dari

sejumlah konsep disiplin ilmu sosial, humaniora, sains bahkan isu dan

masalah sosial lainnya (Sapriya, 2009: 7).

Konsep Ilmu Pengetahuan Sosial di Indonesia tidaklah sama persis dengan

konsep Social Studies di Amerika Serikat. Perbedaan konsep tersebut

dikarenakan kondisi yang berbeda sehingga perlu disesuaikan dengan

kebutuhan dan kemampuan masyarakat Indonesia itu sendiri.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Ilmu Pengetahuan

Sosial merupakan mata pelajaran yang merupakan perpaduan dengan ilmu-

ilmu lain seperti Geografi, Ekonomi, Sejarah, Antropologi, Politik dan ilmu

sosial lainnya dalam mengkaji peristiwa, fakta, konsep, generalisasi yang

berkaitan dengan isu atau masalah-masalah sosial yang hadir di dalam

masyarakat. Dengan demikian pelajaran IPS di Sekolah Dasar dilaksanakan

secara terpadu dengan memperhatikan karakteristik siswa dengan taraf

kemampuan berpikir holistik.

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu mata pelajaran pokok pada

jenjang pendidikan dasar. Keberadaan siswa dengan status dan kondisi sosial

yang berbeda-beda tentunya akan menghadapi masalah yang berbeda pula

dalam perjalanan hidupannya. Oleh karena itu, pembelajaran IPS sangatlah

penting karena materi-materi yang didapatkan siswa di sekolah dapat

dikembangkan dan di integrasikan menjadi sesuatu yang lebih bemakna

ketika siswa berada di lingkungan masyarakat, baik di masa sekarang ataupun

di masa yang akan datang.
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Sesuai dengan tingkat perkembangannya, siswa SD belum mampu

memahami dan memecahkan masalah sosial secara mendalam dan utuh dalam

kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, pembelajaran IPS di sekolah

dimaksudkan agar siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan

contoh sikap sebagai bekal untuk menghadapi hidup dengan segala

tantangannya. Selain itu, diharapkan melalui pembelajaran IPS kelak siswa

mampu mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kritis dalam

memecahkan masalah-masalah yang terjadi di masayarakat.

Menurut Hidayati (2004: 16-17) alasan pentingnya mempelajari IPS pada

pendidikan dasar adalah agar siswa mampu memadukan bahan, informasi dan

kemampuan yang dimiliki untuk menjadi lebih bermakna. Selain alasan

tersebut, siswa diharapkan lebih peka dan tanggap dalam berbagai masalah

sosial secara rasional dan bertanggung  jawab. Alasan penting lainnya adalah

agar siswa dapat meningkatkan rasa toleransi dan persaudaraan sesama

manusia

Dari pengertian yang telah dijabarkan di atas dapat disimpulkan bahwa

pemberian mata pelajaran IPS di Sekolah Dasar sangatlah penting karena

materi-materi yang terdapat dalam mata pelajaran IPS tersebut dapat

mengembangakan pengetahuan yang berkaitan dengan materi IPS itu sendiri.

Selain itu, mata pelajaran IPS diharapkan mampu mengembangkan

keterampilan dan sikap dalam menghadapi masyarakat sosial yang beraneka

ragam serta dapat mengembangakan cara berpikir logis dan kritis terhadap

masalah-masalah yang sering dijumpai di masyarakat tersebut.
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Selain alasan pemberian mata pelajaran IPS, fungsi dan tujuan pembelajaran

ini juga perlu diketahui. Fungsi mata pelajaran IPS di SD adalah untuk

mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan sosial siswa

terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia (Arnie Fajar,

2004: 110). Setelah mengetahui fungsi mata pelajaran Ilmu Pengerahuan

Sosial, selanjutnya adalah tentang tujuan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan

Sosial di Sekolah Dasar. Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar

adalah mengajarkan konsep-konsep dasar Sosiologi, Geografi, Ekonomi,

Sejarah, dan Kewarganegaraan; mengembangkan kemampuan berpikir kritis

dan kreatif, inkuiri, pemecahan masalah, dan keterampilan sosial. Selain

keterangan tersebut, Ilmu Pengetahuan Sosial bertujuan untuk membangun

komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusian; dan

meningkatkan kemampuan kerjasama dan kompetisi dalam masyarakat baik

secara nasional ataupun secara global.

Hampir sama dengan pendapat di atas, tujuan lain diberikannya mata

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial adalah memberikan kesempatan siswa

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai serta dapat

berpartisipasi dalam masyarakat yang demokratis (Sapriya, 2009: 8).

Sedangkan Chark dalam bukunya Social Studies in Secundary School, A

Hand Book (1973) menyatakan bahwa studi sosial menitikberatkan pada

perkembangan individu yang dapat memahami lingkungan sosialnya,

manusia dengan segala kegiatannya dan interaksi antara mereka (Hidayati,

2004: 22). Thamrin Talut (Hidayati, 2004: 22) menegaskan pula tujuan

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai harapan bagi siswa untuk
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menjadi anggota masyarakat yang produktif, berpartisiasi dalam masyarakat

yang merdeka, mempunyai rasa tanggung jawab, tolong menolong dengan

sesama dan mampu mengembangkan nilai-nilai dan ide-ide yang ada di

masyarakatnya.

Ilmu Pengetahuan Sosial harus mencerminkan sifat interdisipliner. Sifat

interdisipliner dapat dilakukan dengan membekali siswa pengetahuan social

yang berguna dalam kehidupan masyarakat, membekali kemampuan

mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah

sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarat. Selanjutnya, Ilmu

Pengetahuan Sosial diharapkan mampu membekali siswa kemampuan

berkomunikasi antar sesama, membekali siswa dengan kesadaran, sikap

mental positif dan keterampilan terhadap lingkungan hidup serta membekali

siswa dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan sesuai

dengan perkembangan ilmu dan teknologi (Hidayati, 2004: 25).

Groos (Solihatin dan Raharjo, 2007: 14) menjelaskan tujuan pendidikan Ilmu

Pengetahuan Sosial untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang

baik dalam lingkungannya di masyarakat. Selanjutnya, Ilmu Pengetahuan

Sosial pada dasarnya untuk membekali dan mendidik siswa berupa

kemampuan dasar untuk mengembangkan minat, bakat, kemampuan dan

lingkungannya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (Solihatin dan

Raharjo, 2007: 15).

Tujuan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP) salah satunya adalah mengenalkan konsep-konsep



30

yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Tujuan

yang lain adalah untuk mengembangkan kemampuan dasar berfikir logis dan

kritis; rasa ingin tahu; inkuiri; memecahkan masalah; dan keterampilan dalam

kehidupan sosial. Selain itu, tujuan lain diharapkan agar siswa memiliki

komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan;

memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetisi dalam

masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global.

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan diberikannya

mata pelajaran IPS di Sekolah Dasar adalah untuk mengembangkan

kemampuan berpikir siswa terhadap masalah-masalah social yang berkaitan

dengan masyarakat setempat. Tujuan tersebut diharapkan agar siswa mampu

memecahkan masalah-masalah sosial lainnya sebagai bentuk pengembangan

atas pengetahuan yang telah dipelajari, sehingga siswa mampu menghadapi

tantangan kehidupan dengan baik, baik di masa sekarang ataupun di masa

mendatang dengan peran yang semakin komplek.

Selain tujuan, IPS juga memiliki ruang lingkup tersendiri. Secara harfiah

ruang lingkup IPS di SD terbagi menjadi tiga bagian ilmu, yaitu Geografi,

Ekonomi, dan Kependudukan. Sedangkan menurut Arnie Fajar (2004: 111)

ruang lingkup IPS SD antara lain adalah sistem sosial dan budaya; manusia,

tempat, dan lingkungan; perilaku ekonomi dan kesejahteraan; waktu,

keberlanjutan, dan perubahan; sistem berbangsa dan bernegara.

Setelah mengetahui tentang ruang lingkup mata pelajaran IPS, hal lain yang

perlu diketahui pula adalah standar kompetensi. Standar kompetensi yang
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harus dikuasai siswa kelas IV pada mata IPS adalah keragaman kenampakan

alam, sosial, budaya, dan kegiatan ekonomi di Indonesia; perjalanan bangsa

Indonesia pada masa Hindu-Budha, Islam, sampai masa kemerdekaan; dan

wawasan nusantara, penduduk dan pemerintahan serta kerja keras para tokoh

kemerdekaan (Arnie Fajar, 2004: 112).

Mengetahui banyak tentang IPS, tentunya kita akan semakin tahu apa yang

dimaksud dengan hasil belajar IPS. Hasil belajar merupakan perubahan

perilaku yang terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan

tujuan pendidikan (Purwanto, 2009: 54). Pengertian lain tentang hasil belajar

adalah perubahan perilaku pada diri pembelajar setelah mengalami proses

belajar (Purwanto, 2009: 185).

Berdasarkan pemenggalan katanya, “hasil” adalah sesuatu yang diusahakan,

diperoleh, dibuat, dijadikan, dan sebagainya oleh usaha, pikiran, dan akibat.

Sedangkan “belajar” adalah usaha yang dilakukan untuk memperoleh ilmu

pengetahuan; berubahnya tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh

pengalaman (Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-3 tahun 2001).

Pendapat lain juga dijelaskan bahwa belajar merupakan sebuah proses

sehingga hasil belajar dapat didefinisikan sebagai hasil yang diperoleh

seseorang dari proses belajar (Hamalik, 2007: 106). Menurut Dimyati dan

Mujiono (2009: 3) hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak

belajar dan tindak mengajar.

Tindak mengajar adalah serangkaian aktivitas guru dalam mengajar dengan

diakhiri proses evaluasi hasil belajar. Sedangkan tindak belajar merupakan

berakhirnya proses belajar. Dengan demikian, hasil belajar IPS merupakan
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hasil optimal siswa baik dalam aspek kognitif, afektif, ataupun psikomotorik

yang diperoleh siswa setelah memperlajari IPS dengan jalan mencari berbagai

informasi yang dibutuhkan baik berupa perubahan tingkah laku, pengetahuan,

maupun keterampilan sehingga siswa tersebut mampu mencapai hasil

maksimal belajarnya sekaligus memecahkan masalah yang berkaitan dengan

masalah sosial dan menerapkannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam

penelitian ini, hasil belajar IPS yang dimaksud adalah hasil optimal yang

diperoleh siswa dalam aspek kognitif.

F. Hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan hasil belajar

Umumnya setiap orang ingin meraih hasil yang setinggi mungkin pada setiap

kegiatan. Seseorang dikatan berprestasi jika mereka telah mencapai

keberhasilan pada tingkat tertentu dari usaha yang dilakukannya. Lingkungan

belajar dalam upaya meningkatkan hasil belajar terutama pada mata pelajaran

IPS yang ikut menunjang keberhasilan belajar siswa. Oleh karena itu

lingkungan belajar di sekolah merupakan salah satu potensi yang besar dan

positif yang berkaitan dengan hasil belajar siswa.

Lingkungan sekolah sangat memegang peranan penting bagi perkembangan

hasil belajar siswanya. Sementara itu menurut slameto faktor-faktor

lingkungan sekolah meliputi : Metode mengajar, kurikulum, relasi guru

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin belajar dan fasilitas

sekolah.

Berdasarkan teori diatas penelitian ini mengacu kepada teori slameto (2010:

64-69) dimana lingkungan sekolah yang sangat berkaitan dengan hasil belajar
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siswa. Apabila terjalin hubungan dan komunikasi yang lancar antara guru dan

siswa, metode pembelajaran yang digunakan guru inovatif, saran prasarana

penunjang yang memadai, maka suasana kondusif tersebut akan mendorong

siswa untuk saling berkompetisi dalam proses pembelajaran sehingga

pembelajaran di kelas  lebih aktif. Dampaknya siswa akan merasa senang dan

tertarik untuk mengikuti setiap pelajaran. Kondisi yang seperti inilah yang

diharapkan agar terwujudnya lingkungan sekolah yang memberikan hal-hal

yang positif bagi para siswanya, sehingga akan berdampak pada peningkatan

hasil belajar siswa terutama pada mata pelajaran IPS.

G. Penelitian yang relevan

Penelitian yang relevan dibutuhkan untuk mendukung kajian teorits yang

dikemukakan. Penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian Aini Pratistya Nor dan Abdullah Taman (2012) dengan

judul ” Pengaruh Kemandirian Belajar dan Lingkungan Belajar Siswa

terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1

Sewon Bantul “ dalam jurnal e-journal Pendidikan Akuntansi Indonesia

Vol. X (Cetakan ke-1 : hal 48-65) hasil analisis menunjukkan bahwa

thitung = 3.509 lebih besar dari ttabel = 1,98. Yang artinya ada pengaruh

kemandirian belajar dan lingkungan belajar siswa terhadap prestasi

belajar. Sumber: Journal.uny.ac.id

2. Hasil penelitian Gunawan (2015) dengan judul “ Pengaruh Lingkungan

Belajar di Sekolah Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII pada Mata

Pelajaran PAI di SMP Negeri 1 Subah Kabupaten Batang” dalam jurnal e-
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journal Undergraduate thesis, STAIN Pekalongan. (Cetakan ke-1: hal 45-

70)  dari hasil analisis m e n u n j u k k a n thitung = 0,616 lebih besar dari ttabel

= 0,389. Yang artinya ada pengaruh lingkungan belajar di sekolah

terhadap hasil belajar. Sumber: http://elc.stain-pekalongan.ac.id

3. Hasil penelitian Partono dan Tri Minarni (2006) dengan judul” pengaruh

disiplin dan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran

ekonomi” dalam jurnal Dinamika Pendidikan Vol 1 (Cetakan ke-1 : Hal

46-72) Uji keberartian persamaan regresi dengan uji F diperoleh F hitung

lebih besar dari F tabel. Yang artinya ada pengaruh disiplin dan

lingkungan belajar terhadap prestasi belajar. Sumber: Journal.unnes.ac.id

4. Hasil penelitian Mustofa Setyo Ariwibowo (2012) dengan judul

“Pengaruh Lingkungan Belajar terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa

PPKn Angkatan 2008/2009 Universitas Ahmad Dahlan Semester Ganjil

Tahun Akademik 2010/2011” dalam jurnal Citizenship Media publikasi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaan. Vol 1 (Cetakan ke-1 : hal

11-21) dari hasil analisis menunjukkan nilai thitung sebesar 2,044 lebih besar

dari ttabel 2,021. Yang artinya ada pengaruh lingkungan belajar terhadap

prestasi belajar mahasiswa. Sumber: http://jogjapress.com

5. Hasil penelitian Anisa Widyaningtyas (2013) dengan judul “ Peran

Lingkungan Belajar dan Kesiapan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Fisika

Siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pati” dalam jurnal

Pendidikan Fisika Vol 1 (Cetakan ke-1 : hal 136-143) Uji keberartian

persamaan regresi dengan uji F diperoleh F hitung lebih besar dari F tabel.

Yang artinya ada peran lingkungan belajar dan kesiapan belajar terhadap
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prestasi belajar. Sumber: http://jurnal.fkip.uns.ac.id.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan. Peneliti juga ingin

melakukan penelitian tentang hubungan antara lingkungan belajar di

sekolah dengan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa

Raya Kota Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017, bahwa ada

hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan hasil belajar IPS.

H. Kerangka Pikir Penelitian

Lingkungan belajar disekolah merupakan tempat belajar bagi siswa dan

teman-temannya untuk menerima ilmu pengetahuan dari gurunya dengan

tujuan agar menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan mempunyai

tingkah laku yang baik. Lingkungan belajar disekolah meliputi keadaan

sarana dan prasarana, sumber belajar media belajar, hubungan siswa dengan

temannya, siswa dengan guru. Fasilitas-fasilitas sekolah memegang peranan

penting bagi keberhasilan belajar siswanya. Sebagai lembaga pendidikan

formal, sekolah harus mampu mendukung kegiatan belajar mengajar dengan

baik. Lingkungan sekolah yang mendukung akan menyebabkan siswa dapat

belajar dengan lebih optimal sehingga dapat mencapai hasil belajar yang

tinggi sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak, baik oleh siswa

maupun guru.

Penelitian ini akan memfokuskan pada hasil belajar dalam mata pelajaran

IPS. Mata pelajaran IPS dipilih karena IPS merupakan salah satu

matapelajaran penting yang diujikan dalam ujian nasional. Dari uraian

diatas desain hubungan antara lingkungan sekolah (X) dengan hasil belajar

IPS (Y) dapat digambarkan seperti di bawah ini:
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Gambar 2.1 Arah kerangka pikir hubungan antara lingkungan belajar di
sekolah dengan hasil belajar IPS

I. Hipotesis Penelitian

Menurut Soehartono (2004: 26), hipotesis adalah suatu pernyataan yang

masih harus diuji kebenarannya secara empirik. Sedangkan Narbuko (2001:

13) menyatakan bahwa, hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih

dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian, dan hipotesis terbentuk

sebagai hubungan antara dua variabel atau lebih.

Dari pendapat para ahli di atas peneliti menyimpulkan bahwa hipotesis adalah

dugaan sementara yang masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui

penelitian. Untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara variabel X

(lingkungan belajar di sekolah) dengan variabel Y (hasil belajar IPS), dalam

penelitian ini penulis mengajukan hipotesis adalah:

Ha : Ada hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan hasil belajar

IPS pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa Raya Kota Bandar

Lampung Tahun Ajaran 2016/2017.

Lingkungan belajar

di sekolah (X)

Hasil belajar IPS

(Y)



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu,

teknik pengambilan sampel pada umummya dilakukan secara random,

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah

ditetapkan (Sugiyono, 2012: 3).

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian korelasi, yang bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan

dan apabila ada, berapa eratnya hubungan serta berarti atau tidaknya hubungan

itu (Arikunto, 2013: 270).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah SD Negeri 1Rajabasa Raya

Kota Bandar Lampung

2. Waktu Penelitian

Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya

surat izin penelitian pendahuluan bernomor 6320/UN26/3/PL/2016 oleh
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Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun

2016 untuk melakukan penelitian mengenai Hubungan Antara lingkungan

Belajar Di Sekolah Dengan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV SD Negeri 1

Rajabasa Raya Kota Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 sampai

dengan selesai.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,

2011:80).

Menurut Hadari Nawawi dalam (Margono 2007 : 118) populasi adalah

keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda

hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-peristiwa

sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu

penelitian. Sedangkan menurut Kasinu (2007: 260) populasi adalah

keseluruhan subjek atau objek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa Raya

Kota Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 yang berjumlah 99 siswa.

Terdiri atas 3 kelas IV A 32 orang, IV B yang berjumlah 31 orang dan IV

C yang berjumlah 36 orang.
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Tabel 3.1 Jumlah siswa kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa Raya Bandar
lampung Tahun Ajaran 2016/2017

No Kelas
Banyak Siswa

Jumlah
L P

1 IV A 17 15 32
2 IV B 13 18 31
3 IVC 19 17 36

Jumlah 99

Sumber: SDN 1 Rajabasa

2. Sampel

Sugiyono (2014:128) penemuan jumlah sampel yang diambil dalam

penelitian ini berdasarkan penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu

yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael yaitu di ambil 50% dari

populasi. Berdasarkan keterangan diatas, maka sampel dalam penelitian ini

mengambil 50% dari seluruh jumlah populasi yaitu 50/100 x 99= 49.5

Jadi, jumlah responden sebanyak 50 siswa kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa

Raya. Adapun teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam

penelitian ini adalah proportional random sampling. Berikut tabel

keterangan pengambilan sampel :

Tabel 3.2 Proposional Sampel

No Jenjang Kelas Populasi Sampel

1. IV A 32 16

2. IV B 31 16

3. IV C 36 18

Jumlah 99 50

D. Variabel Penelitian

Variabel Penelitian adalah suatu atribut atau sifat nilai dari orang, obyek atau

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk



40

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2011: 38).Variabel

penelitian menurut Suharsimi (2013: 161) variabel penelitian adalah objek

penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.

Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen (variabel

bebas) dan variabel dependen (variabel terikat).

1. variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya

variabel dependen (terikat).

2. variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas

(Sugiyono, 2011: 39).

Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Variabel Bebas (X)

Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah Lingkungan belajar di

sekolah

b. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Hasil belajar IPS

E. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Variabel Lingkungan Belajar di Sekolah

a. Definisi Konseptual

Lingkungan belajar di sekolah adalah seluruh komponen atau bagian

yang terdapat didalam sekolah, yang mana seluruh komponen dan

bagian tersebut ikut menunjang dalam proses pencapaian tujuan

pendidikan yang ada di sekolah
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b. Definisi Operasional

Lingkungan belajar di sekolah adalah kesatuan ruang atau kondisi

yang dipergunakan untuk perubahan tingkah laku dalam diri seseorang

dalam melakukan kegiatan belajar yang meliputi lingkungan fisik dan

lingkungan sosial disekolah. Adapun lingkungan fisik sekolah

meliputi :

1) Sarana belajar

a. Gedung sekolah

b. Kondisi ruangan kelas

c. Perpustakaan

d. Laboratorium

2) Prasarana belajar

a. Halaman sekolah

b. Taman sekolah

c. Kamar mandi

3) Sumber-sumber belajar

4) Media belajar

Lingkungan sosial siswa di sekolah meliputi :

1) Hubungan siswa dengan teman temannya

2) Hubungan siswa dengan guru

3) Disiplin belajar

Kondisi lingkungan belajar di sekolah yang kondusif akan

menciptakan kenyamanan bagi siswa dalam belajar, sehingga akan
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mendukung kegiatan belajar dan siswa akan lebih mudah mencapai

hasil belajar yang maksimal.

Tabel 3.3 Dimensi dan Sub Dimensi Variabel Lingkungan belajar di
sekolah(X)

No Dimensi
Sub

Dimensi Indikator
No

Pernyataan

Jumlah
Pernya

taan

1. Lingkungan
Fisik

Sarana 1. Kondisi gedung
sekolah yang
memberikan
kenyamanan
pada siswa

2. Keadaan ruang
kelas yang
mendukung
pembelajaran

3. Memanfaatkan
perpustakaan
sekolah untuk
mempermudah
siswa dalam
proses
pembelajaran

4. Memanfaatkan
laboratorium
sekolah untuk
proses
pembelajaran

1,2,3,4 4

Prasarana 5. Memanfaatkan
halaman
sekolah

6. Taman sekolah
tertata dengan
rapih

7. Kamar mandi
sekolah selalu
bersih

8. Memanfaatkan

5,6,7,8, 4
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lapangan
sekolah untuk
kegiatan
pembelajaran

Sumber-
sumber
belajar

9. Tersedia buku
yang dipinjam
oleh sekolah
untuk
mempermudah
siswa saat
belajar

9 1

Media
belajar

10.Media belajar
dimanfaatkan
sesuai dengan
kebutuhan
belajar siswa

10 1

2 Lingkungan
Sosial

Hubungan
siswa
dengan
teman-
temannya

1. Interaksi siswa
dengan teman-
temannya

2. Kebersamaan
siswa di sekolah

1, 2 2

Hubungan
siswa
dengan guru

3. Sikap guru

4. Interkasi siswa
dengan guru

3, 4, 5, 6 4

Disiplin
belajar

5. Siswa patuh
dalam
melaksanakan
tugas yang
diberikan oleh
guru

6. Memanfaatkan
waktu yang
efektif dan
efesien

7. Usaha unuk
mematuhi tata
tertib dikelas

7, 8, 9, 10 4

Sumber: Peneliti
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2. Variabel Hasil Belajar IPS

a. Definisi Konseptual

Menurut Dimyati dan Mujiono (2009: 3) hasil belajar merupakan hasil

dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Tindak

mengajar adalah serangkaian aktivitas guru dalam mengajar dengan

diakhiri proses evaluasi hasil belajar.

b. Definisi Operasional

Hasil belajar merupakan suatu proses dimana suatu organisme mengalami

perubahan prilaku karena adanya pengalaman dan proses belajar telah terjadi

jika di dalam diri anak telah terjadi perubahan, perubahan tersebut diperoleh

dari pengalaman sebagai interkasi dengan lingkungannya. Pencapaian hasil

belajar siswa berupa nilai angka yang diperoleh setelah mengikuti

kegiatan belajar mengajar yang diberikan guru di sekolah kepada

siswa melalui evaluasi atau penilaian Hasil belajar siswa dalam

penelitian ini adalah nilai UAS Semester Ganjil yang diperoleh siswa

untuk mata pelajaran IPS. Skala pengukuran yang digunakan untuk

mengukur variabel hasil belajar adalah skala interval dengan KKM 65

yang dikategorikan dalam dua kelompok yaitu jika nilai <65 tidak

lulus  dan jika nilai >65 dinyatakan lulus.
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Tabel 3.4 Definisi Operasional Variabel Hasil Belajar IPS

No Variabel Dimensi Sub Dimensi Data
Kontinum

1. Hasil belajar
(Y)

Nilai UAS
Semester
Ganjil Mata
pelajaran IPS
Siswa Kelas IV
SD Negeri 1
Rajabasa Raya
Bandar
Lampung

Pencapaian hasil belajar
UAS Semester Ganjil
Siswa Kelas IV SD
Negeri 1 Rajabasa Raya
Bandar Lampung
berupa nilai yang
diperoleh setelah
mengikuti kegiatan
belajar mengajar yang
diberikan guru di
sekolah kepada siswa
melalui evaluasi atau
penilaian pada mata
pelajaran IPS.

Interval

Sumber: Peneliti

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa

teknik pengumpulan data, antara lain :

1. Observasi

Menurut sugiyono ( 2012 : 203) Teknik pengumpulan data dengan

observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan prilaku manusia,

proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang di amati tidak

terlalu besar. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data tentang

kondisi sekolah atau deskripsi tentang lokasi penelitian yang dalam

penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Rajabasa Raya Kota Bandar

lampung.

Kisi-Kisi lembar observasi lingkungan belajar terlampir pada lampiran 1



46

Tabel 3.5 Katagori Skor Observasi Lingkungan Belajar di Sekolah

Kategori Skor
Iya 1

Tidak 0
Sumber: Sugiyono (2015: 139)

Tabel 3.6 Klasifikasi Skor Observasi Lingkungan Belajar di Sekolah

Persentase Keterangan Jumlah Skor Jawaban

80% − 100% Sangat baik

60% − 80% Baik

40% − 60% Cukup

20% − 40% Kurang baik< 20% Tidak baik

2. Angket

Menurut Sugiyono (2014: 193) angket merupakan pengumpulan data

dengan cara menggunakan angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan

yang relevan dengan tujuan penelitian. Tujuan dari teknik ini adalah

untuk memperoleh informasi dari siswa tentang lingkungan belajar di

sekolah dan hasil belajar IPS. Angket dalam penelitian ini bersifat

tertutup agar terdapat kesamaan jawaban masing-masing responden

sehingga proses pengolahan datanya lebih mudah.

Kisi-kisi Angket Lingkungan Belajar di Sekolah harus ada kriteria

penilaian dengan tujuan untuk mengetahui skor Lingkungan Belajar di

Sekolah. Kriteria penilaian pernyataan angket dapat dilihat pada lampiran

2.



47

Tabel 3.7 Alternatif Jawaban Menurut Skala Likert Angket
Lingkungan Belajar di Sekolah

Alternatif
Jawaban

Skor untuk pernyataan

Positif Negative

Tidak Pernah (TP)

Kadang-Kadang
(KK)

Sering (SR)

Selalu (S)

Sumber: Sugiyono ( 2012: 135)

Skor angket lingkungan belajar di sekolah kemudian dianalisis dan

dikategorikan dengan pedoman sebagai berikut:

I =

Keterangan:

I = Interval
NT = Nilai Tinggi
NR = Nilai Rendah
K = Kategori

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2010:231) dokumentasi yaitu mencari data mengenai

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar,

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dalam

penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa dokumen nilai UAS

Semester Ganjil siswa mata pelajaran IPS kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa

Raya Kota Bandar Lampung
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G. Uji Persyaratan Instrumen

Untuk mendapatkan data yang lengkap, maka alat instrumen harus

memenuhi persyaratan yang baik. Instrumen yang baik dalam suatu

penelitian harus memenuhi dua syarat, yaitu validitas dan reliabilitas.

1. Uji Validitas Angket

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat dan

kevaliditasan dan ketepatan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan

valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur. Menurut

Sukardi (2007: 122), validitas suatu tes yang perlu diperhatikan oleh para

peneliti adalah bahwa ia hanya valid untuk satu tujuan tertentu saja.

Selanjutnya Sudjana (2009: 12) menyatakan, validitas tidak berlaku

universal sebab bergantung pada situasi dan tujuan penilaian.

Sebelum digunakan untuk penelitian, terlebih dahulu instrumen angket

dikonsultasikan dengan ahli (judgment). Setelah selesai selanjutnya

instrument tersebut diuji cobakan pada sampel diluar penelitian, yang

pada hal ini akan dicobakan pada 20 siswa. Setelah uji coba selesai

selanjutnya dilakukan tabulasi data menggunakan rumus korelasi perason

product moment . Adapun untuk mengukur validitas instrumen angket

dalam penelitian ini menggunakan bantuan program Microsoft Excel

2007

Di bawah ini rumus korelasi product moment.

= ∑ − (∑ )(∑ ){ ∑ − (∑ ) }{ ∑ − (∑ ) }
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Keterangan:
: Koefisien kerelasi antara variabel X dan YN : Jumlah sampelX : Skor butir soal
: Skor total

(Suharsimi, 2010: 213)

Setelahnya dikonversikan pada uji t sebagai berikut:

√√ ²
Keterangan:ℎ = Nilai t
r = Nilai Koefisien Korelasi
n = Jumlah Sampel

Dengan kriteria pengujian apabila t hitung > t tabel dengan α = 0,05

maka alat ukur tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila t hitung

< t tabel maka alat ukur tersebut adalah tidak valid.

2. Uji Reliabilitas Angket

Sudijono (2011: 16) menyatakan, reliabilitas alat penilaian adalah

ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya.

Menurut Sukardi (2007: 127), suatu instrumen penelitian dikatakan

mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi, apabila tes yang dibuat

mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur yang hendak diukur.

Jadi reliabilitas merupakan alat untuk mengukur sejauh mana alat ukur

digunakan dapat dipercaya, dengan memberikan hasil yang relatif sama

kapanpun alat atau instrumen penelitian tersebut digunakan. Dalam

penelitian ini, uji reliabilitas digunakan rumus alpha cronbach. Adapun

untuk mengukur reliabilitas instrumen angket dalam penelitian ini
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menggunakan bantuan program Microsoft Excel 2007 dan di bawah ini

rumus alpha cronbach.

= ( − 1) 1 − ∑
Keterangan:

= Reliabilitas instrument∑ = Jumlah Skor tiap-tiap itemn = Banyaknya butir soal
= Varians total

(Arikunto, 2010: 239)

Hasil kefeisien reliabiltas dibandingkan dengan tabel dibawah :

Tabel 3.8 Interpretasi reliabilitas instrument
Koefisien r Reliabilitas

0,8000- 1,000 Sangat Tinggi

0,6000-0,7999 Tinggi

0,4000-0,5999 Sedang/Cukup

0,2000-0,3999 Rendah

0,0000-0,1999 Sangat Rendah

Sumber: Rusman (2013: 57)

H. Teknik Analisis Data

Analisis data atau pengolahan data merupakan suatu langkah penting dalam

suatu penelitian. Dalam suatu penelitian seorang peneliti dapat menggunakan

dua jenis analisis, yaitu analisis statistik dan analisis non statistik. Pada

dasarnya statistik mempunyai dua pengertian yang luas dan yang sempit.

Dalam pengertian yang luas statistik merupakan cara-cara ilmiah yang

dipersiapkan untuk mengumpulkan, mengajukan, dan menganalisis data yang

berwujud angka. Sedangkan dalam pengertian yang sempit statistik

merupakan cara yang digunakan untuk menunjukkan semua kenyataan yang
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berwujud angka. Data yang dinilai adalah data variabel bebas: Lingkungan

Belajar di Sekolah (X), serta variabel terikat yaitu Hasil Belajar IPS (Y).

Untuk menganalisis data atau menguji hipotesis yang diajukan dalam

penelitian, penulis menggunakan rumus statistik yaitu korelasi serial

dikarenakan data-data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif, yang didapat

dari observasi, angket dan dokumen nilai UAS Semester Ganjil, dengan rumus

rser =
∑ [( )( )]∑[ ( ) ]

Keterangan:
rser = Koefisien korelasi serial

Or = Ordinal rendah
Ot = Ordinal tinggi
M = Mean (nilai rata-rata)
SDtot = Standar deviasi total
P = Proporsi anggota sampel dalam kelompok

Sumber : Buku Statistik Pendidikan (M. Thoha B. Sampurna Jaya)

I. Uji Hipotesis

Pengujian selanjutnya yaitu uji hipotesis yang berfungsi mencari makna

hubungan antara variabel X terhadap variabel Y. Hipotesis yang akan diuji

adalah:

Ha: Ada hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan hasil belajar

IPS siswa kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa Raya Kota Bandar Lampung

Tahun Ajaran 2016/2017.
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Ho: Tidak ada hubungan antara lingkungan belajar di sekolah dengan hasil

belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa Raya Kota Bandar

Lampung Tahun Ajaran 2016/2017.

Dengan kriteria pengujian jika rhitung>rtabel,maka Ho ditolak dan Ha diterima

dan jika rhitung < rtabel Ho diterima dan Ha ditolak. Nilai rtabel diperoleh

dengan mengkonsultasikan nilai degree of freedom (DF) atau derajat

kebebasan (DK) pada tabel Pearson dengan α = 0,05. Rumus mencari

derajat kebebasan yaitu:

DF = n – 2

Keterangan:
DF = degree of freedom
n = Jumlah responden
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan data hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan

antara lingkungan belajar di sekolah dengan hasil belajar IPS siswa kelas IV

SD Negeri 1 Rajabasa Raya, Kota Bandar Lampung Tahun Ajaran

2016/2017. Hal ini diketahui dari hasil analisis yaitu:

1. Nilai korelasi antara variabel X (lingkungan belajar di sekolah) dengan

variabel Y (hasil belajar IPS) sebesar 0,831 berarti korelasi tersebut

positif.

2. Selain itu nilai korelasi variabel X dan variabel Y lebih besar dari rtabel

yakni 0,2353 maka Ho ditolak dan Ha yang berbunyi Ada hubungan antara

lingkungan belajar di sekolah dengan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD

Negeri 1 Rajabasa Raya Kota Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017

diterima.

3. Artinya apabila lingkungan belajar di sekolah siswa baik maka akan

mendorong hasil belajar yang diperoleh siswa juga menjadi baik,

sedangkan apabila lingkungan belajar di sekolah siswa rendah maka akan

mendorong hasil belajar siswa juga menjadi rendah.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka dapat

diajukan saran-saran untuk meningkatkan hasil belajar khususnya mata

pelajaran IPS siswa kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa Raya yaitu sebagai

berikut.

1. Bagi sekolah

Sekolah diharapkan dapat menciptakan suasana yang educatif, baik dari

kepada sekolah harus dapat memacu sekolah, guru, dan murid dengan

semaksimal mungkin. Dijadikan masukan dalam usaha meningkatkan

mutu, proses, dan hasil belajar dalam kegiatan pembelajaran di setiap

kelas

2. Bagi Guru

Guru diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar di sekolah dengan

sebaik-baiknya. Karena dengan lingkungan belajar yang baik maka dapat

membuat siswa lebih nyaman dalam belajar dan dapat meningkatkan hasil

belajar siswa.

3. Bagi Siswa

Memberikan masukan yang penting dalam perkembangan dan

peningkatan mutu ilmu pendidikan dan diharapkan dapat membantu siswa

untuk meningkatkan hasil belajarnya di sekolah.

4. Bagi peneliti lain

Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dibidang ini,

diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran, informasi dan masukan

tentang hubungan antara lingkungan belajar disekolah dengan hasil belajar

IPS.
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