
 
 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 
 
 
 
Pada bab ini akan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan tinjauan pustaka 

(hasil belajar, metode diskusi, media pembelajaran, dan lingkungan), penelitian 

yang relevan, kerangka pikir, dan hipotesis. Pembahasan secara rinci beberapa sub 

bab tersebut dikemukakan sebagai berikut. 

 
A. Tinjauan Pustaka 

 
 

1. Hasil Belajar 
 

 
Menurut Sukmadinata (2007:102), hasil belajar atau achievement 

merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial 

atau kapasitas yang dimiliki seseorang.  Menurut Dimyati (2006:3), hasil 

belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak  belajar dan tindak 

mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi 

hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal 

dan puncak proses belajar.  

 
Berdasarkan kajian, hasil belajar tidak hanya suatu nilai yang diberikan oleh 

guru disekolah sebagai hasil dari proses belajar di sekolah, tetapi lebih luas 

lagi yaitu realisasi atas kecakapan-kecakapan potensial yang dimiliki oleh 

siswa dan berakhirnya proses belajar mengajar disekolah. Di dalam 



13 
 

 
 

lingkungan pendidikan di sekolah, hasil belajar dapat dilihat dalam  bentuk 

nilai hasil ulangan yang diukur dalam angka. Namun, dalam kehidupan 

bermasyarakat, hasil belajar dapat dilihat melalui perubahan tingkah laku 

serta perkembangan mental individu. 

 
Menurut Romiszowski dalam Mulyono (2001: 38) hasil belajar 
merupakan keluaran (outputs) dari suatu sistem pemrosesan masukan 
(inputs). Masukan dari sistem tersebut berupa bermacam-macam 
informasi sedangkan keluarannya adalah perbuatan atau kinerja 
(performance). Menurut Romiszowski, perbuatan merupakan petunjuk 
bahwa proses belajar telah terjadi dan hasil belajar dapat 
dikelompokkan kedalam dua macam saja, yaitu pengetahuan dan 
keterampilan. 

 

Berdasarkan kajian, hasil belajar merupakan sebuah keluaran yang dapat 

berupa perbuatan atau kinerja dari hasil pemrosesan suatu masukan yang 

berupa informasi. Informasi yang diperoleh akan diproses sedemikian rupa 

sehingga terjadilah proses belajar yang akan menghasilkan suatu keluaran 

yang disebut hasil belajar yang berupa pengetahuan dan keterampilan.  

 
Menurut Slameto (2003:2), 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. 

 
Menurut Sardiman (2008:20) dalam pengertian luas, belajar dapat 
diartikan sebagai kegiatan psiko-fisik menuju ke perkembangan 
pribadi seutuhnya. Kemudian dalam arti sempit, belajar dimaksudkan 
sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang merupakan 
sebagian kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. 
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Menurut Witherington dalam Sukmadinata (2007:155), belajar merupakan 

perubahan dalam kepribadian, yang dimanifestasikan sebagai pola-pola 

respons yang baru yang berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, 

pengetahuan dan kecakapan.  

 
Berdasarkan kajian, belajar adalah suatu proses untuk berubah menjadi 

pribadi yang lebih baik. Pengertian belajar dari para tokoh dapat menjadi 

pandangan baru bagi kita bahwa belajar itu bukan semata-mata mengenai 

pelajaran dalam sekolah, tetapi lebih dari itu belajar mencakup pengertian 

yang lebih luas yakni perubahan atau perkembangan dalam diri seseorang 

untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.  

 
Menurut Paul Suparno dalam Sardiman (2008:38), ada beberapa ciri atau 

prinsip dalam belajar yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Belajar berarti mencari makna. Makna diciptakan oleh siswa dari apa 
yang mereka lihat, dengar, rasakan dan alami. 

b. Konstruksi makna adalah proses yang terus menerus. 
c. Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, tetapi merupakan 

pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. 
Belajar bukanlah hasil perkembangan, tetapi perkembangan itu sendiri. 

d. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia 
fisik dan lingkungannya, subjek belajar, tujuan, motivasi yang 
memengaruhi proses interaksi dengan bahan yang sedang dipelajari. 

 

Berdasarkan kajian, kita melihat beberapa prinsip atau ciri dari belajar. 

Dengan belajar berarti kita mencari makna dari hal hal yang kita pelajari, 

proses ini akan terus menerus berlangsung dengan mengembangkan 

pemikiran kita sendiri untuk memperoleh pengertian yang baru sesuai 

dengan pemahaman kita, dan akan dipengaruhi oleh pengalaman serta 

interaksi yang kita jalin dalam lingkungan sekitar. 
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Menurut Slameto (2003:54-71) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

adalah sebagai berikut. 

1. Faktor  intern, yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 
belajar, faktor ini dibedakan menjadi tiga yaitu : 
a. Faktor Jasmaniah yang meliputi  kesehatan dan cacat tubuh. 
b. Faktor Psikologis yang meliputi  inteligensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan dan kesiapan. 
c. Faktor Kelelahan 

 
2. Faktor ekstern yaitu faktor yang ada di luar individu, terdiri dari : 

a. Faktor Keluarga yang meliputi  cara orang tua mendidik, relasi 
antaranggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 
pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan. 

b. Faktor Sekolah yang meliputi  metode mengajar, kurikulum, relasi 
guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat 
pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan 
gedung, metode belajar dan tugas rumah. 

c. Faktor Masyarakat yang meliputi  kegiatan siswa dalam masyarakat, 
media masa, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat. 

 

Berdasarkan kajian, ada 2 faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu faktor 

intern dan faktor ekstern. Faktor intern meliputi faktor jasmaniah, faktor 

psikologis dan faktor kelelahan. Sedangkan faktor ekstern meliputi faktor 

keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat.  

 
Pendapat lain yang mengemukakan tentang faktor yang mempengaruhi 

belajar diungkapkan oleh Suryabrata (2008: 233) bahwa faktor yang 

mempengaruhi belajar adalah: 

1. Faktor-faktor yang berasal dari luar diri pelajar, dan ini masih lagi dapat 
digolongkan menjadi dua golongan dengan catatan bahwa overlapping 
tetap ada, yaitu: 
a. faktor non sosial meliputi keadaan  cuaca, suhu udara, waktu, tempat 

dan alat-alat yang dipakai untuk belajar seperti alat-alat pelajaran. 
b. faktor sosial meliputi faktor-faktor manusia seperti lingkungan sosial 

siswa baik lingkungan rumah, lingkungan sekolah maupun 
lingkungan masyarakat. 
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2. Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri si pelajar, dan inipun dapat 
lagi digolongkan menjadi dua golongan, yaitu: 
a. faktor fisiologis meliputi kondisi jasmani pada umumnya dan 

keadaan fungsi-fungsi fisiologis tertentu. 
b. faktor psikologis meliputi sikap, cara, minat, bakat dan motivasi. 

 
Berdasarkan kajian, kita dapat melihat mengenai faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi belajar. Untuk memperoleh hasil yang memuaskan banyak 

sekali faktor yang mempengaruhinya. Faktor intern merupakan faktor dari 

dalam individu itu sendiri, dimana individu itu yang tahu dan mengerti 

tentang dirinya sendiri, yang meliputi faktor fisiologis dan psikologis. 

Faktor ekstern merupakan faktor dari luar individu seperti faktor non sosial 

dan faktor sosial yang meliputi keluarga, sekolah serta masyarakat. Faktor 

sekolah menjadi penting karena kegiatan pembelajaran banyak berlangsung 

di dalam sekolah. Selain itu, kegiatan pembelajaran yang berlangsung 

menjadi pokok permasalahan akan hasil belajar yang dicapai siswa. 

 
Berdasarkan uraian dipahami bahwa hasil belajar adalah keluaran dari suatu 

proses pembelajaran di sekolah yang dipengaruhi oleh interaksi dengan 

lingkungan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, 

baik dari dalam diri individu, maupun dari luar diri individu. Untuk itu, 

individu atau siswa perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut agar hasil 

belajar dapat dicapai dengan optimal. Berdasarkan penelitian yang telah 

peneliti lakukan, terdapat permasalahan yang menyangkut hasil belajar 

siswa, yaitu masih banyak siswa yang memiliki nilai di bawah standar 

ketuntasan, yang jelas menjadi permasalahan baik bagi pihak siswa, guru, 

sekolah maupun bagi peneliti sendiri. Hasil belajar dalam variabel ini adalah 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu. Bertolak dari hal 
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tersebut, peneliti mengangkat hasil belajar siswa untuk menjadi salah satu 

variabel penelitian. 

 
2. Metode Diskusi 

 
 

Menurut Suryosubroto (2002:179), metode diskusi adalah suatu cara 
penyajian bahan pelajaran dimana guru memberi kesempatan kepada 
para siswa (kelompok-kelompok siswa) untuk mengadakan 
perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat 
kesimpulan atau penyusun berbagai alternatif pemecahan atas sesuatu 
masalah.  

 

Berdasarkan kajian, metode diskusi adalah cara penyajian bahan pelajaran 

yang menekankan pada keaktifan siswa untuk bertukar pendapat sehingga 

dapat menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah. 

 
Menurut Suryosubroto (2002:179), diskusi adalah suatu percakapan ilmiah 

oleh beberapa yang tergabung dalam satu kelompok untuk saling bertukar 

pendapat tentang sesuatu masalah atau bersama-sama mencari pemecahan 

mendapatkan jawaban dan kebenaran atas suatu masalah. 

 
Berdasarkan kajian, diskusi adalah suatu kegiatan yang memperbincangkan 

suatu masalah, mengumpulkan pendapat dan memberikan kesimpulan atau 

jawaban atas masalah yang diperbincangkan. Bila dalam proses 

pembelajaran guru selalu aktif dalam memberikan materi, maka melalui 

metode ini, siswa diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif untuk 

mencari dan menemukan jawaban serta memberikan kesimpulan atas kasus 

yang didiskusikan. 

 



18 
 

 
 

Menurut Gunter dalam Slavin (2008: 306-308), diskusi mempunyai 
dua bentuk utama. Dalam bentuk pertama, seluruh kelas 
mendiskusikan suatu masalah, dengan guru sebagai moderator. Dalam 
bentuk lainnya, siswa membentuk kelompok-kelompok kecil 
(biasanya dengan empat hingga enam siswa dalam masing-masing 
kelompok) untuk mendiskusikan topik, dan guru berpindah dari 
kelompok ke kelompok, untuk membantu diskusi tersebut. Diskusi 
seluruh kelas (whole-class discussion) berbeda dari pelajaran biasa 
karena guru memainkan peran yang kurang dominan. Guru dapat 
menuntun diskusi tersebut dan membantu kelas tersebut menghindari 
jalan buntu, tetapi seharusnya mendorong siswa mengemukakan 
gagasan mereka sendiri. Dalam diskusi kelompok kecil (small-group 
discussion), siswa bekerja keras dalam kelompok-kelompok yang 
beranggotakan empat hingga enam orang untuk mendiskusikan topik 
tertentu. Karena diskusi kelompk kecil mengharuskan agar siswa 
kebanyakan bekerja terlepas dari guru, siswa yang masih muda atau 
terorganisir dengan buruk membutuhkan banyak persiapan dan dalam 
kenyataannya, mungkin tidak mampu memperoleh manfaat darinya 
sama sekali. Namun, kebanyakan siswa pada atau diatas tingkatan 
kelas empat dapat memperoleh manfaat dari diskusi kelompok kecil. 

 
 
Berdasarkan kajian, kita dapat melihat bahwa ada dua bentuk diskusi yang 

bisa dilakukan, yaitu diskusi seluruh kelas dan diskusi kelompok kecil. 

Dengan demikian guru dapat memilih bentuk diskusi sesuai dengan materi 

yang akan diajarkan sehingga guru dapat mengontrol jalannya diskusi agar 

tidak menyimpang dari materi yang dibahas. Selain itu memberi kesempatan 

pada siswa untuk mengekspresikan diri dalam memberikan pendapat atau 

usulan. 

 
Menurut Roestiyah (2008: 5), teknik diskusi adalah salah satu teknik 
belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru disekolah. Di 
dalam diskusi ini proses interaksi antara dua atau lebih individu yang 
terlibat, saling tukar menukar pengalaman, informasi, memecahkan 
masalah, dapat terjadi juga semuanya aktif tidak ada yang pasif 
sebagai pendengar saja.  
 
 

Berdasarkan kajian teknik diskusi adalah suatu teknik mengajar yang 

dilakukan oleh seorang guru ketika menyampaikan materi pelajaran. Para 
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siswa saling berinteraksi dan bertukar informasi untuk menemukan dan 

mencari solusi atas permasalahan yang menjadi topik atau bahan pelajaran. 

 
Menurut Suryosubroto (2002: 180-181), teknik diskusi sebagai metode 

belajar mengajar lebih cocok dan diperlukan apabila kita (guru) hendak: 

a. memanfaatkan berbagai kemampuan yang ada (dimiliki) oleh para 
siswa 

b. memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menyalurkan 
kemampuannya masing-masing 

c. memperoleh umpan balik dari para siswa tentang apakah tujuan yang 
telah dirumuskan telah tercapai 

d. membantu para siswa belajar berpikir teoritis dan praktis lewat berbagai 
mata pelajaran dan kegiatan sekolah 

e. membantu para siswa belajar menilai kemampuan dan peranan diri 
sendiri maupun teman-temannya (orang lain) 

f. membantu para siswa menyadari dan mampu merumuskan berbagai 
masalah yang di”lihat” baik dari pengalaman sendiri maupun dari 
pelajaran sekolah 

g. mengembangkan motivasi untuk belajar lebih lanjut. 
 

 
Berdasarkan kajian, teknik diskusi sebagai metode belajar mengajar lebih 

cocok dan diperlukan apabila guru hendak memanfaatkan kemampuan 

siswa serta membantu siswa untuk belajar berfikir teoritis, menilai 

kemampuan orang lain serta mengembangkan motivasi untuk belajar, 

sehingga melalui metode ini diharapkan siswa cepat menangkap materi yang 

disampaikan. 

 
Menurut Roestiyah (2008: 5),  mengajar dengan teknik diskusi ini berarti: 

a. Kelas dibagi dalam beberapa kelompok. 
b. Dapat mempertinggi partisipasi siswa secara individual. 
c. Dapat mempertinggi kegiatan kelas sebagai keseluruhan dan kesatuan. 
d. Rasa sosial mereka dapat dikembangkan, karena bisa saling membantu 

dalam memecahkan soal, mendorong rasa kesatuan. 
e. Memberi kemungkinan untuk saling mengemukakan pendapat. 
f. Merupakan pendekatan yang demokratis. 
g. Memperluas pendangan. 
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h. Menghayati kepemimpinan bersama-sama. 
i. Membantu mengembangkan kepemimpinan. 

 
 

Berdasarkan kajian, mengajar dengan teknik diskusi berarti kelas dapat 

dibagi ke dalam beberapa kelompok siswa untuk memperbincangkan suatu 

masalah yang akan mempertinggi partisipasi dan kegiatan siswa di kelas. 

Selain itu dapat mengembangkan rasa sosial mereka untuk saling membantu 

dan memberi kesempatan kepada temannya untuk memberikan pendapat 

atau usul dan secara demokratis membuat kesimpulan bersama, serta dapat 

mengembangkan jiwa kepemimpinan mereka. 

 
Menurut Popham (2003: 85), diskusi juga berguna sekali untuk 
mengubah perilaku afektif siswa secara konkret. Dalam hal sikap atau 
nilai, perubahan sukar sekali diadakan jika siswa tidak diberi 
kesempatan menyatakan perasaannya. Penggunaan diskusi secara 
terampil memungkinkan pembentukan sikap dalam suasana 
kelompok. Maka, dalam memilih diskusi sebagai suatu teknik 
mengajar di kelas, perlu sekali dipertimbangkan tujuannya. 

 
 
Berdasarkan kajian, diskusi sangat baik diterapkan untuk mengubah 

perilaku afektif siswa, sehingga sikap atau nilai akan mudah mengalami 

perubahan bila diberikan kesempatan untuk menyatakannya. Selain itu, 

penggunaan diskusi dalam kegiatan pembelajaran perlu disesuaikan dengan 

tujuan pelajaran agar dapat berjalan dengan optimal. 

 
Adapun tujuan penggunaan teknik diskusi menurut Roestiyah (2008, 6) 

adalah sebagai berikut: 

Pertama : Dengan diskusi siswa didorong menggunakan pengetahuan dan 
pengalamannya untuk memecahkan masalah, tanpa selalu 
bergantung pada pendapat orang lain. Mungkin ada perbedaan 
segi pandangan, sehingga memberi jawaban yang berbeda. Hal itu 
tidak menjadi soal, asal pendapat itu logis dan mendekati 
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kebenaran. Jadi siswa dilatih berpikir dan memecahkan masalah 
sendiri. 

Kedua    : Siswa mampu menyatakan pendapatnya secara lisan, karena hal 
itu perlu untuk melatih kehidupan yang demokratis. Dengan 
demikian siswa melatih diri untuk menyatakan pendapatnya 
sendiri secara lisan tentang suatu masalah bersama. 

Ketiga    : Diskusi memberi kemungkinan pada siswa untuk belajar 
berpartisipasi dalam pembicaraan untuk memecahkan suatu 
masalah bersama. 

 

Berdasarkan kajian, kita dapat melihat beberapa tujuan penggunaan teknik 

diskusi. Dengan teknik diskusi ini, siswa didorong untuk menggunakan 

pengetahuan dan pengalaman untuk memecahkan masalah. Selain itu 

melatih keberanian siswa untuk mengungkapkan ide atau gagasannya di 

depan teman-temannya dan mengajak siswa untuk lebih aktif berpartisipasi 

dalam pembicaraan guna memecahkan permasalahan bersama-sama. 

 
Menurut Suprijanto (2008:97), manfaat diskusi kelompok adalah sebagai 

berikut:  

a. Diskusi memberi kesempatan kepada setiap peserta untuk 
menyampaikan pendapatnya, dan mendorong setiap individu untuk 
berpikir dan mengambil keputusan. 

b. Belajar sambil bekerja. Diskusi mendorong partisipasi peserta. Mereka 
yang aktif secara fisik dan mental dalam diskusi, belajar lebih banyak 
daripada mereka yang hanya duduk dan mendengarkan. 

c. Diskusi cenderung membuat peserta lebih toleran dan berwawasan luas. 
Peserta akan menyadari bahwa dalam diskusi ada dua sisi argumentasi 
atau lebih. 

d. Diskusi mendorong seseorang untuk mendengarkan dengan baik. 
Mendengarkan secara aktif membantu menghilangkan kesalahpahaman. 

e. Memberikan alat pemersatu fakta dan pendapat anggota kelompok 
sehingga kesimpulan dapat diambil. Sumbangan pikiran dari setiap 
anggota kelompok akan menambah gudang pengetahuan kita. 

f. Melalui metode diskusi pemimpin berlatih. Seseorang melakukan tugas 
kepemimpinan ketika menyuarakan kebutuhan dan penilaian 
masyarakat. Jika tidak ada pemimpin yang cakap dalam menggunakan 
teknik diskusi, akibatnya diskusi akan memakan waktu yang lama dan 
tidak produktif. 
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g. Diskusi mungkin digunakan untuk: mendorong orang untuk menjadi 
sadar akan adanya masalah, membantu mereka mengidentifikasi 
masalah, membantu mereka dalam mencari masalah tersebut, membantu 
mereka dalam menemukan pemecahan masalah, dan kesempatan untuk 
merencanakan program aksi. 

 
 
Berdasarkan kajian, diskusi kelompok bermanfaat bagi siswa untuk melatih 

siswa berpikir dan menyampaikan pendapat, mendorong partisipasi siswa 

untuk lebih aktif, inovatif dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu juga 

diharapkan siswa dapat melatih diri untuk mendengarkan pendapat orang 

lain serta memberikan kesempatan untuk menemukan pemecahan masalah.  

Berdasarkan uraian, metode diskusi adalah suatu metode yang digunakan 

oleh guru dalam pengajaran di kelas, dengan jalan guru membagi siswa 

dalam kelompok serta memberikan kesempatan untuk melakukan 

percakapan ilmiah guna mengumpulkan pendapat serta memberikan 

jawaban atau kesimpulan atas suatu permasalahan yang diberikan. Dengan 

penggunaan diskusi ini, siswa menjadi lebih aktif, melatih keberanian siswa 

untuk mengungkapkan gagasan, melatih toleransi siswa atas pendapat orang 

lain serta melatih siswa untuk berpikir kritis dalam membuat kesimpulan. 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah peneliti lakukan, terdapat 

beberapa permasalahan yang menyangkut penggunaan metode diskusi ini. 

Permasalahan ini dapat berupa, masih jarang guru yang menggunakan 

metode pembelajaran, khususnya metode diskusi ini. Metode diskusi yang 

dimaksud dalam variabel ini adalah salah satu metode mengajar guru yang 

diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Bertolak dari masalah 

tersebut, peneliti mengangkat penggunaan metode diskusi menjadi variabel 

penelitian.   
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3. Media Pembelajaran  
  
 

Menurut Briggs dalam Miarso (2007:457), menyatakan bahwa media 

pembelajaran adalah sarana untuk memberikan perangsang bagi si belajar 

supaya proses belajar terjadi. Menurut Rossi dan Breidle dalam Sanjaya 

(2008:204) media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat 

dipakai untuk tujuan pendidikan, seperti radio, televisi, buku, koran, majalah 

dan sebagainya. 

 
Menurut Miarso (2007: 458), media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar yang disengaja. 

 
Sementara itu, Gagne dan Briggs dalam Arsyad (2005:4), secara 
implisit mengatakan bahwa media pembelajaran merupakan alat yang 
secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, 
yang terdiri dari antara lain buku, tape recorder, kaset, video camera, 
video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, 
televisi, dan komputer. 

 
 
Berdasarkan kajian, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

memberikan rangsangan bagi siswa, baik minat maupun perhatian untuk 

belajar, serta memudahkan siswa memahami isi dari materi yang dipelajari. 

 
Menurut Asosiasi Pendidikan Nasional (National Education 

Association/NEA) dalam Sadiman (2005: 7), media adalah bentuk-bentuk 

komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Media 

hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar, dan dibaca.  Menurut 
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Djamarah (2006:121), dapat dipahami bahwa media adalah alat bantu apa 

saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan 

pengajaran. Menurut Sadiman (2005: 7), media adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta 

perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. 

 
Berdasarkan uraian, media adalah alat bantu dalam pengajaran yang dapat 

menyalurkan pesan kepada penerima sesuai dengan tujuan pengajaran yang 

akan dicapai. Media ini dapat berupa benda atau alat yang dapat membantu 

siswa dalam memahami materi pelajaran yang sedang di ajarkan. 

 
Menurut Hamalik (2006:202), ada dua pendekatan yang dapat dilakukan 

dalam usaha memilih media pengajaran, yakni sebagai berikut. 

1. Dengan cara memilih media yang telah tersedia dipasaran yang dapat 
dibeli guru dan langsung dapat digunakan dalam proses pengajaran. 
Pendekatan itu sudah tentu membutuhkan banyak biaya untuk 
membelinya. Lagi pula belum tentu media itu cocok buat penyampaian 
bahan pelajaran dan dengan kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa. 

2. Memilih berdasarkan kebutuhan nyata yang telah direncanakan, 
khususnya yang berkenaan dengan tujuan yang telah dirumuskan secara 
khusus dan bahan pelajaran yang hendak disampaikan. 

 

Berdasarkan uraian, ada dua pendekatan yang dilakukan dalam memilih 

media pengajaran sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Kita bisa 

mencari media yang sudah ada dan tinggal menggunakannya atau kita bisa 

membuat sendiri sesuai dengan kehendak dan kemampuan kita. Tetapi perlu 

diingat bahwa dalam memilih media ini kita perlu memperhatikan tujuan 
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dan isi materi yang akan disampaikan agar siswa benar-benar mengerti dan 

memahami materi yang diajarkan.  

 
Sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar, media mempunyai 

beberapa fungsi. Nana sujana dalam Djamarah (2006: 134-135) 

merumuskan fungsi media pengajaran menjadi enam kategori, sebagai 

berikut: 

1. Penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan merupakan 
fungsi tambahan, tetapi mempunyai fungsi sendiri sebagai alat bantu 
untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. 

2. Penggunaan media pengajaran merupakan bagian yang integral dari 
keseluruhan situasi mengajar. Ini berarti bahwa media pengajaran 
merupakan salah satu unsur yang harus dikembangkan oleh guru. 

3. Media pengajaran dalam pengajaran, penggunaannya integral dengan 
tujuan dari isi pelajaran. Fungsi ini mengandung pengertian bahwa 
penggunaan (pemanfaatannya) media harus melihat kepada tujuan dan 
bahan pelajaran. 

4. Penggunaan media dalam pelajaran bukan semata-mata alat hiburan, 
dalam arti digunakan hanya sekadar melengkapi proses belajar supaya 
lebih menarik perhatian siswa. 

5. Penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk 
mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam 
menangkap pengertian yang diberikan guru. 

6. Penggunaan media dalam pengajaran diutamakan untuk mempertinggi 
belajar mengajar. Dengan perkataan lain, menggunakan media, hasil 
belajar yang dicapai siswa akan tahan lama diingat siswa, sehingga 
mempunyai nilai tinggi. 

Ketika fungsi-fungsi media pelajaran itu diaplikasikan kedalam proses 
belajar mengajar, maka terlihatlah peranannya sebagai berikut: 

a. Media yang digunakan guru sebagai penjelas dari keterangan terhadap 
suatu bahan yang guru sampaikan. 

b. Media dapat memunculkan permasalahan untuk dikaji lebih lanjut dan 
dipecahkan oleh para siswa dalam proses belajarnya. Paling tidak guru 
dapat  memperoleh media sebagai sumber pertanyaan atau stimulasi 
belajar siswa. 

c. Media sebagai sumber belajar bagi siswa. Media sebagai bahan konkret 
berisikan bahan-bahan yang harus dipelajari para siswa, baik individual 
maupun kelompok. Kekonkretan sifat media itulah akan banyak 
membantu tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar. 
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Berdasarkan kajian, fungsi media pengajaran merupakan fungsi sendiri 

sebagai alat bantu untuk memahami materi pelajaran yang disampaikan. 

Media juga sebagai alat untuk mewujudkan situasi belajar yang kondusif 

dan efektif, sehingga dalam penggunaannya harus sesuai dengan tujuan 

pembelajaran agar materi yang disampaikan benar-benar dapar diserap oleh 

siswa dengan maksimal. 

  
Menurut Sadiman (2005, 17-18), secara umum media pendidikan 

mempunyai kegunaan-kegunaan sebagai berikut. 

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis 
(dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka). 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti misalnya:  
a) obyek yang terlalu besar – bisa digantikan dengan realita, 

gambar, film bingkai, film, atau model; 
b) obyek yang kecil – dibantu dengan proyektor mikro, film 

bingkai, film, atau gambar; 
c) obyek yang terlalu lambat atau terlalu cepat, dapat dibantu 

dengan timelapse atau high-speed photography; 
d) kejadian atau peristiwa yang terjadi dimasa lalu bisa ditampilkan 

lagi lewat rekaman film, video, film bingkai, foto maupun secara 
verbal; 

e) obyek yang terlalu kompleks (misalnya mesin-mesin) dapat 
disajikan dengan model, diagram, dan lain-lain, dan 

f) konsep yang terlalu luas (gunung berapi, gempa bumi, iklim, dan 
lain-lain) dapat divisualkan dalam bentuk film, film bingkai, 
gambar, dan lain-lain. 

3. Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat 
mengatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini media pendidikan 
berguna untuk: 

a) Menimbulkan kegairahan belajar; 
b) Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik 

dengan lingkungan dan kenyataan. 
c) Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut 

kemampuan dan minatnya. 
4. Dengan sifat yang unik pada tiap siswa ditambah lagi dengan 

lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan 
materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru 
banyak mengalami kesulitan bilamana semuanya itu harus diatasi 
sendiri. Hal ini akan lebih sulit bila latar belakang lingkungan guru 
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dengan siswa juga berbeda. Masalah ini dapat diatasi dengan media 
pendidikan, yaitu dengan kemampuannya dalam: 

a) Memberikan perangsang yang sama; 
b) Mempersamakan pengalaman; 
c) Menimbulkan persepsi yang sama. 

 
 
Berdasarkan kajian, kita dapat melihat beberapa kegunaan media pendidikan 

dalam proses pembelajaran. Dengan bantuan media, dapat memperjelas 

materi yang disampaikan oleh guru, selain itu dapat mengatasi keterbatasan 

ruang dan waktu. Media juga dapat meningkatkan partisipasi siswa agar 

lebih aktif serta memberikan pengalaman dan persepsi yang sama bagi 

setiap siswa terhadap materi yang dipelajari. 

 
Menurut Kemp &Dayton dalam Arsyad (2005:21-23), mengemukakan 

beberapa hasil penelitian yang menunjukkan dampak positif dari 

penggunaan media sebagai bagian integral pembelajaran di kelas atau 

sebagai cara utama pembelajaran langsung sebagai berikut: 

 
1. Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. Setiap pelajar yang melihat 

atau mendengar penyajian melalui media menerima pesan yang sama. 
Meskipun para guru menafsirkan isi pelajaran dengan cara yang 
berbeda-beda, dengan penggunaan media ragam hasil tafsiran itu dapat 
dikurangi sehingga informasi yang sama dapat disampaikan kepada 
siswa sebagai landasan untuk pengkajian, latihan, dan aplikasi lebih 
lanjut. 

2. Pembelajaran bisa lebih menarik. Media dapat diasosiasikan sebagai 
penarik perhatian dan membuat siswa tetap terjaga dan memperhatikan. 
Kejelasan dan keruntutan pesan, daya tarik image yang berubah-ubah, 
penggunaan efek khusus yang dapat menimbulkan keingintahuan 
menyebabkan siswa tertawa dan berpikir, yang kesemuanya 
menunjukkan bahwa media memiliki aspek motivasi dan meningkatkan 
minat. 

3. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori 
belajar dan prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal 
partisipasi siswa, umpan balik dan penguatan. 

4. Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat karena 
kebanyakan media hanya memerlukan waktu singkat untuk 
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mengantarkan pesan-pesan dan isi pelajaran dalam jumlah yang cukup 
banyak dan kemungkinannya dapat diserap oleh siswa. 

5. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bilamana intergasi kata dan 
gambar sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan 
elemen-elemen pengetahuan dengan cara yang terorganisasikan dengan 
baik, spesifik, dan jelas. 

6. Pembelajaran dapat diberikan kapan dan dimana diinginkan atau 
diperlukan terutama jika media pembelajaran dirancang untuk 
penggunaan secara individu. 

7. Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap 
proses belajar dapat ditingkatkan. 

8. Peran guru dapat berubah kearah yang lebih positif, beban guru untuk 
penjelasan berulang-ulang mengenai isi pelajaran dapat dikurangi 
bahkan dihilangkan sehingga ia dapat memusatkan perhatian kepada 
aspek penting lain dalam proses belajar mengajar, misalnya sebagai 
konsultan atau penasihat siswa. 

 

Berdasarkan kajian, kita menjadi tahu beberapa dampak positif  dari  

penggunaan media dalam proses pembelajaran. Dengan media ini, proses 

pembelajaran menjadi lebih baku dan menyenangkan, pembelajaran lebih 

interaktif dan waktu yang dibutuhkan relative lebih singkat sehingga 

kualitas hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. Kehadiran media sangat 

membantu dalam memahami konsep tertentu, yang tidak atau kurang 

mampu dijelaskan dengan bahasa. Ketidakmampuan guru menjelaskan 

sesuatu bahan itulah dapat diwakili oleh peranan media. 

  
Menurut Bafadal (2003:14), media belajar dapat dibagi menjadi beberapa 

macam, yaitu sebagai berikut: 

 
1. Media Pandang diproyeksikan, seperti projector opaque, overhead 

projector, slide, projector filmstrip, sebagai media pandang yang 
diproyeksikan yang telah dimiliki banyak sekolah. 

2. Media Pandang tidak diproyeksikan, seperti gambar diam, grafis, 
model, dan benda asli. Bagan-bagan yang dapat dijadikan media 
pengajaran meliputi bagan alur, bagan organisasi, bagan klasifikasi, 
bagan waktu dan bagan table. Sedangkan grafis-grafis yang dapat 
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dijadikan media pengajaran misalnya grafik garis, grafik lingkaran, 
grafik gambar dan grafik batang. 

3. Media dengar, sepeti piringan hitam, open reel tape, pita kaset, dan 
radio. 

4. Media pandang dengar, seperti televise dan film.  
 
 

Berdasarkan kajian, kita dapat melihat beberapa macam media belajar yang 

dapat dipakai dalam proses pembelajaran. Ada media pandang 

diproyeksikan dan tidak diproyeksikan, ada pula media dengar serta media 

pandang dengar.  

 
Berdasarkan uraian, media pembelajaran adalah perantara yang dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyalurkan materi yang sulit 

dijelaskan dengan kata-kata sehingga para siswa dapat mudah menangkap 

isi materi yang disampaikan. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah 

peneliti lakukan, ada beberapa permasalahan yang dihadapi, seperti 

penggunaan media pembelajaran yang kurang bervariatif, dan penggunaan 

media yang kurang optimal. Media pembelajaran yang dimaksud dalam 

variabel ini adalah alat peraga yang dipakai guru dalam pelajaran di kelas. 

Bertolak dari masalah tersebut, peneliti mengangkat media pembelajaran 

menjadi variabel penelitian.  

 
4. Lingkungan  

 
 
Menurut Hamalik ( 2001, 195), lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam 

sekitar yang memiliki makna dan/atau pengaruh tertentu kepada individu.  

Menurut Sartain dalam Purwanto (2007:72), mengatakan bahwa yang 

dimaksud dengan lingkungan (environment) meliputi semua kondisi dalam 
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dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, 

pertumbuhan, perkembangan, atau life processes kita kecuali gen-gen. 

 
Berdasarkan kajian, lingkungan adalah suatu kondisi dalam alam sekitar 

yang dapat memberikan pengaruh kepada individu baik tingkah laku, 

pertumbuhan fisik maupun perkembangan secara mental. Melalui pengaruh 

ini, individu dapat belajar untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

alam sekitar individu itu berada. 

 
J.J. Rousseau, dalam Hamalik(2001, 194), dengan teorinya “Kembali 
ke Alam” menunjukkan betapa pentingnya pengaruh alam terhadap 
perkembangan anak didik. Karena itu pendidikan anak harus 
dilaksanakan di lingkungan alam yang bersih, tenang, suasana 
menyenangkan, dan segar, sehingga sang anak tumbuh sebagai 
manusia yang baik.  

 

Berdasarkan uraian, alam memiliki pengaruh yang penting bagi 

perkembangan anak didik. Maka dari itu perlu diusahakan sebuah 

lingkungan yang nyaman dan menyenangkan agar siswa dapat tumbuh dan 

berkembang menjadi manusia yang baik. 

 
Menurut Tirtarahardja (2005:163), manusia memiliki sejumlah 
kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman. 
Pengalaman itu terjadi karena interaksi manusia dengan 
lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial 
manusia secara efisien dan efektif itulah yang disebut dengan 
pendidikan. Dan latar tempat berlangsungnya pendidikan itu disebut 
lingkungan pendidikan, khususnya pada tiga lingkungan utama 
pendidikan yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

 
 

Berdasarkan kajian, pengalaman dapat mengembangkan berbagai 

kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Interaksi yang terjadi dengan 

lingkungan baik fisik maupun sosial secara efektif dinamakan dengan 
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pendidikan, dan tempat berlangsungnya proses pendidikan itulah yang 

dinamakan lingkungan pendidikan, yang meliputi keluarga, sekolah dan 

masyarakat.  

 
Adapun macam-macam lingkungan (tempat) pendidikan itu menurut 

Purwanto (2007:123) ialah: 

a. Lingkungan keluarga 
b. Lingkungan sekolah 
c. Lingkungan kampong 
d. Lingkungan perkumpulan pemuda 
e. Lingkungan Negara, dan sebagainya. 
Kelima macam lingkungan tersebut baiklah kita golongkan saja menjadi tiga 
golongan besar, yaitu: 
a. Lingkungan keluarga, yang disebut juga lingkungan pertama; 
b. Lingkungan sekolah, yang disebut juga lingkungan kedua; dan 
c. Lingkungan masyarakat, yang disebut juga lingkungan ketiga. 
 

Berdasarkan kajian, ada beberapa macam lingkungan pendidikan yang dapat 

digolongkan menjadi tiga golongan besar, yakni lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah serta lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan ini 

akan memberikan pengaruh yang berbeda kepada setiap individu.  

 
Menurut Tirtarahardja (2005:164), secara umum fungsi lingkungan 
pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan 
berbagai lingkungan sekitarnya (fisik, social, budaya), utamanya 
berbagai sumberdaya pendidikan yang tersedia, agar dapat dicapai 
tujuan pendidikan yang optimal. 

 
 
Berdasarkan kajian, lingkungan pendidikan memiliki fungsi untuk 

membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan 

sekitarnya, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan 

budaya. Yang utamanya adalah berbagai sumberdaya pendidikan yang 

tersedia agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. 
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Menurut Hamalik (2001, 196), suatu lingkungan pendidikan/pengajaran 

memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. 

1. Fungsi psikologis; Stimulus bersumber/berasal dari lingkungan 
yang merupakan rangsangan terhadap individu sehingga terjadi 
respons, yang menunjukkan tingkah laku tertentu. Respons tadi 
pada gilirannya dapat menjadi suatu stimulus baru yang 
menimbulkan respons baru, demikian seterusnya. Ini berarti, 
lingkungan mengandung makna dan melaksanakan fungsi 
psikologis tertentu. 

2. Fungsi pedagogis; Lingkungan memberikan pengaruh-pengaruh 
yang bersifat mendidik, khususnya lingkungan yang sengaja 
disiapkan sebagai suatu lembaga pendidikan, misalnya keluarga, 
sekolah, lembaga pelatihan, lembaga-lembaga sosial. Masing-
masing lembaga tersebut memiliki program pendidikan, baik tertulis 
maupun yang tidak tertulis. 

3. Fungsi instruksional; Program instruksional merupakan suatu 
lingkungan pengajaran/pembelajaran yang dirancang secara khusus. 
Guru yang mengajar, materi pelajaran, sarana dan prasarana 
pengajaran, media pengajaran, dan kondisi lingkungan kelas (fisik) 
merupakan lingkungan yang sengaja dikembangkan untuk 
mengembangkan tingkah laku siswa. 

 

Berdasarkan kajian, kita dapat melihat beberapa fungsi lingkungan 

pendidikan/pengajaran, seperti fungsi psikologis, fungsi pedagogis dan 

fungsi instruksional. Lingkungan dapat memberikan suatu stimulus tertentu 

yang dapat merangsang individu untuk memberikan respon. Selain itu, 

lingkungan dapat mendidik siswa agar berkembang melalui suatu lembaga 

pendidikan, serta memiliki fungi untuk mengembangkan tingkah laku siswa. 

 
Menurut Sukmadinata (2007:5-6), proses pendidikan selalu 
berlangsung dalam suatu lingkungan, yaitu lingkungan pendidikan. 
Lingkungan ini mencakup lingkungan fisik, sosial, intelektual, dan 
nilai-nilai. Lingkungan fisik terdiri atas lingkungan alam dan 
lingkungan buatan manusia, yang merupakan tempat dan sekaligus 
memberikan dukungan dan kadang-kadang juga hambatan  bagi 
berlangsungnya proses pendidikan. Lingkungan sosial merupakan 
lingkungan pergaulan antar manusia, pergaulan antara pendidik 
dengan peserta didik serta orang-orang lainnya yang terlibat dalam 
interaksi pendidikan. Lingkungan intelektual merupakan kondisi dan 
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iklim sekitar yang mendorong dan menunjang pengembangan 
kemampuan berpikir. Lingkungan lainnya adalah lingkungan nilai, 
yang merupakan tata kehidupan nilai, baik nilai kemasyarakatan, 
ekonomi, sosial, politik, estetika, etika maupun nilai keagamaan yang 
hidup dan dianut dalam suatu daerah atau kelompok tertentu. 
 

 
Berdasarkan kajian, kita tahu bahwa proses pendidikan selalu berlangsung 

dalam suatu lingkungan pendidikan yang mencakup lingkungan fisik, 

lingkungan sosial, lingkungan intelektual, serta lingkungan nilai. Keempat 

lingkungan ini mempunyai peran masing-masing untuk membentuk 

kepribadian dalam proses pendidikan didalamnya. 

 
Menurut Hasbullah (2009:46) yang dimaksud dengan pendidikan sekolah 

disini adalah pendidikan yang diperoleh seseorang disekolah secara teratur, 

sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan 

ketat (mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi).  

 
Berdasarkan kajian, pendidikan di sekolah adalah pendidikan yang 

dilaksanakan di sekolah dengan jenjang atau tingkatan yang teratur. Seorang 

siswa mengikuti pendidikan di sekolah sejak kecil yang berawal dari 

pendidikan di taman kanak-kanak yang berlanjut ke sekolah dasar, sekolah 

menengah hingga perguruan tinggi. 

 
Menurut Sukmadinata (2007:164), lingkungan sekolah juga 
memegang peranan penting bagi perkembangan belajar para siswanya. 
Lingkungan ini meliputi lingkungan fisik sekolah seperti lingkungan 
kampus, sarana dan prasarana belajar yang ada, sumber-sumber 
belajar, media belajar, dsb., lingkungan sosial yang menyangkut 
hubungan siswa dengan teman-temannya guru-gurunya serta staf 
sekolah yang lain. Lingkungan sekolah juga menyangkut lingkungan 
akademis, yaitu suasana dan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, 
berbagai kegiatan kokurikuler dsb.  
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Berdasarkan kajian, lingkungan sekolah memegang peranan yang sangat 

penting bagi perkembangan belajar siswa. Lingkungan sekolah yang 

nyaman, tenang serta memiliki sarana yang lengkap dapat menunjang hasil 

belajar siswa. Selain itu hubungan harmonis antar siswa dan guru serta 

suasana kegiatan pembelajaran yang kondusif mempengaruhi motivasi 

siswa dalam belajar sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan 

optimal. 

 
Lingkungan sekolah yang nyaman dan bersih dapat mendukung tumbuh 

kembang anak secara optimal, anak-anak menjadi lebih sehat dan dapat 

berpikir secara jernih, sehingga dapat menjadi anak-anak yang cerdas dan 

kelak menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan 

penelitian pendahuluan yang telah peneliti lakukan, ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan menyangkut lingkungan belajar. lingkungan yang 

dimaksud dalam kajian ini adalah lingkungan sekolah, baik secara fisik 

maupun hubungan sosial antara guru, siswa dan karyawan sekolah serta 

masyarakat sekitar. Bertolak dari masalah tersebut, peneliti mengangkat 

lingkungan menjadi variabel penelitian. 

 
5. Hasil Penelitian Yang Relevan 

  
Studi atau penelitian yang sejenis dengan pokok masalah yang dihadapkan 

dalam skripsi ini telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. 

Oleh karena itu pada bagian ini dilengkapi beberapa hasil penelitian yang 

ada kaitanya dengan pokok masalah ini, antara lain: 
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Tabel 2. Hasil penelitian yang relevan  

No Nama Peneliti Judul Skripsi Hasil Penelitian 
1 Dedy Setiawan Pengaruh metode 

mengajar guru, media 
pembelajaran dan 
kemampuan kognitif 
guru terhadap prestasi 
belajar ekonomi-
akuntansi siswa kelas 
XI IPS semester ganjil 
pada SMANegeri 1 
Sungkai utara Lampung 
utara tahun pelajaran 
2006-2007 

Ada pengaruh metode 
mengajar guru, media 
pembelajaran dan 
kemampuan kognitif guru 
terhadap prestasi belajar 
ekonomi-akuntansi siswa 
kelas XI IPS semester ganjil 
pada SMANegeri 1 Sungkai 
utara Lampung utara tahun 
pelajaran 2006-2007. Hal ini 
di tunjukkan dengan hasil 
perhitungan dimana  
Fhitung> Ftabel yaitu 13,236 > 
1,990 dengan koefisien 
korelasi 0,581 dan koefisien 
determinasi 0,337 
 

2 Marlia  Pengaruh lingkungan 
belajar disekolah dan 
cara belajar terhadap 
hasil belajar ekonomi 
siswa kelas X semester 
ganjil SMK Arjuna 
Bandar Lampung tahun 
2008/2009 

Ada Pengaruh lingkungan 
belajar disekolah dan cara 
belajar terhadap hasil belajar 
ekonomi siswa kelas X 
semester ganjil SMK Arjuna 
Bandar Lampung tahun 
2008/2009. Hal ini di 
tunjukkan dengan hasil 
perhitungan dimana  
Fhitung> F tabel yaitu 
28,446>3,145 dengan 
koefisien korelasi 0,747 dan 
koefisien determinasi 55,80% 
 

3 Nikki Tri 
Sakung 

Pengaruh persepsi 
siswa tentang metode 
mengajar guru, media 
pembelajaran dan 
motivasi belajar siswa 
terhadap prestasi belajar 
ekonomi siswa kelas XI 
IPS semester ganjil 
SMA PGRI 1 Punggur 
tahun 2010/2011 

Ada Pengaruh persepsi siswa 
tentang metode mengajar 
guru, media pembelajaran 
dan motivasi belajar siswa 
terhadap prestasi belajar 
ekonomi siswa kelas XI IPS 
semester ganjil SMA PGRI 1 
Punggur tahun 2010/2011. 
Hal ini di tunjukkan dengan 
hasil perhitungan dimana  
Fhitung> F tabel yaitu 43,382 > 
3,0675 dengan signifikansinya 
0,00 > 0,05, maka H0 ditolak 
dan H1 diterima. 
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Lanjutan 
 
No Nama Peneliti Judul Skripsi Hasil Penelitian 
4 Suryana Pengaruh metode 

mengajar guru, 
ketersediaan sarana 
belajar dan kompetensi 
guru terhadap hasil 
belajar ekonomi siswa 
kelas X SMA Negeri 10 
Bandar Lampung 
Tahun pelajaran 
2009/2010 

Ada Pengaruh metode 
mengajar guru, ketersediaan 
sarana belajar dan kompetensi 
guru terhadap hasil belajar 
ekonomi siswa kelas X SMA 
Negeri 10 Bandar Lampung 
Tahun pelajaran 2009/2010. 
Hal ini ditunjukan dengan 
hasil perhitungan dimana F-
hitung> F tabel yaitu 
44,196>2,662 dengan 
koefisien korelasi 0,675 dan 
koefisien determinasi 0,456. 
 

 

B. Kerangka Pikir 
 

 
Hal utama yang menjadi sorotan dunia pendidikan dewasa ini adalah hasil 

belajar siswa. Hasil belajar siswa akan tercapai dengan baik bila mendapat 

dukungan dari faktor eksternal, seperti kemampuan guru dalam memilih dan 

menggunakan metode pembelajaran, dan pemilihan media pembelajaran 

dengan benar. Tidak hanya itu, sebuah lingkungan sekolah yang nyaman dan 

tenang juga akan mempengaruhi hasil belajar siswa. 

 
Metode diskusi merupakan salah satu cara yang digunakan oleh seorang guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran. Metode yang digunakan hendaknya 

bersifat netral, umum, dan menggunakan unsur-unsur inovatif, interaktif 

sehingga proses belajar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Pemilihan 

metode pembelajaran yang tepat dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa 

sehingga diharapkan hasil belajar siswa akan lebih optimal. 
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Selain itu, perlu diperhatikan juga sarana atau media pembelajaran siswa. 

Media ini sebagai perantara bagi siswa untuk menyerap dan mengolah 

informasi pelajaran sehingga diharapkan setiap siswa dapat menyerap materi 

secara sama. Pemilihan media yang tepat dan menyenangkan diharapkan dapat 

mendorong minat dan perhatian siswa untuk belajar dengan baik. 

 
Salah satu bagian yang tidak kalah pentingnya dalam proses pembelajaran 

adalah lingkungan belajar siswa disekolah. Sebuah lingkungan sekolah yang 

nyaman, tenang, sejuk akan memberikan rasa nyaman dan ketenangan bagi 

para siswa dalam belajar. Dengan demikian siswa akan merasa senang belajar 

di sekolah dan harapannya hasil belajar siswa akan lebih optimal lagi. 

 
Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka diduga ada pengaruh metode diskusi 

(X1), media pembelajaran (X2) dan lingkungan (X3) terhadap hasil belajar 

siswa (Y) dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
Gambar 1. Paradigma Pengaruh Variabel Independen Metode Diskusi 

(X1), Media Pembelajaran (X2) dan Lingkungan (X3) dan 
Variabel Dependen Hasil Belajar Siswa (Y). 

 
     R 
 
      

r1 
 
   r2 r2 
     

r3 
 
 
 
 
(Sumber : Sugiyono, 2010: 11) 
   
 

Metode Diskusi (X1) 

Media Pembelajaran (X2) 

Lingkungan  (X3) 

Hasil Belajar 
Siswa (Y) 
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C. Hipotesis 
 

 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. (Sugiyono, 2010: 96). 

 
Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar siswa 

kelas VII mata pelajaran IPS Terpadu Pada SMP Negeri 22 Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2011/2012. 

2. Ada pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap hasil belajar 

siswa kelas VII mata pelajaran IPS Terpadu Pada SMP Negeri 22 Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2011/2012. 

3. Ada pengaruh lingkungan terhadap hasil belajar siswa kelas VII mata 

pelajaran IPS Terpadu Pada SMP Negeri 22 Bandar Lampung Tahun 

Ajaran 2011/2012. 

4. Ada pengaruh penggunaan metode diskusi, media pembelajaran, dan 

lingkungan terhadap hasil belajar siswa kelas VII mata pelajaran IPS 

Terpadu Pada SMP Negeri 22 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2011/2012. 


