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ABSTRAK 

Venny Alvionita, Febrian. 2017. Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Hasil 

Belajar Matematika Siswa Kelas II SDN 2 Tonatan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2016-2017. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Izza Aliyatul Muna, M.Sc. 

Kata Kunci : Lingkungan Sekolah, Hasil Belajar.  

 Lingkungan sekolah adalah semua kondisi di sekolah, yang mempengaruhi 

tingkah laku warga sekolah terutama guru dan peserta didik sebagai ujung tombak 

proses pembelajaran di sekolah.Lingkungan sekolah yang nyaman merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran peserta didik. Hasil 

belajar adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di 

sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah 

materi pelajaran tertentu.Dari hasil observasi dan pengamatan di SDN 2 Tonatan 

Ponorogo, diketahui masih terdapat siswa yang mendapatkan nilai dibawah KKM 

sedangkan lingkungan sekolah sangat memadai. 

 Tujuanpenelitianiniadalah (1) 

Untukmengetahuibagaimanakondisilingkungansekolahsiswakelas II di SDN 2 

TonatanPonorogotahunpelajaran 2016-2017, (2) 

Untukmengetahuihasilbelajarmatematikasiswakelas II di SDN 2 

TonatanPonorogotahunpelajaran 2016-2017, (3) 

Untukmengetahuiapakahadapengaruhlingkungansekolahterhadaphasilbelajarmatemati

kasiswakelas II di SDN 2 TonatanPonorogotahunpelajaran 2016-2017. 

 Metodepenelitian yang 

digunakanadalahpendekatankuantitatif,denganjeniskorelasional. 

Pengumpulansampelpadapenelitianinimenggunakansampeljenuh, 

karenasemuajumlahpopulasi yang berjumlah 30 

siswadigunakansebagaisampel.Adapunteknikpengumpulan data 

menggunakanangketdandokumentasi.Sedangkanuntukteknikanilisis data 

menggunakanrumusregresi linier sederhana . 

 Darianalisis data ditemukanbahwa (1) Lingkungan sekolah di SDN 2 

TonatanPonorogo dalam kategori sedang, yang dinyatakan 

oleh22siswadenganpersentase73,33333333%. (2) Hasilbelajar 

matematikasiswakelasII SDN 2 

TonatanPonorogoadalahsedang,sebanyak21siswadenganpersentase70%.           (3) 

Terdapatpengaruhantaralingkungan sekolahterhadaphasilbelajar 

matematikasiswakelasII SDN 2 TonatanPonorogo. Hal ini, 

diketahuiFhitungsebesar10,20548739dandiketahuinilaiFtabeldengantarafkesalahansebesa

r 5%   yaitu 4,20. Jadi, Fhitung> Ftabelartinyalingkungan 

sekolahberpengaruhterhadaphasilbelajar 

matematikasiswa.Kemudiandiperolehkoefisiendeterminasi (R
2
), 

didapatkanlingkungan sekolah berpengaruh25,3833203% terhadaphasilbelajar 

matematika siswakelasII SDN 2 TonatanPonorogotahunpelajaran 2016/2017, 
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dan74,6166797%sisanyadipengaruhiolehfaktor lain yang 

tidakmasukdalampenelitianini. 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam 

segala lingkungan  dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup 

yang mempengaruhi individu.
1
Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses 

dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, 

pemahaman, dan cara tingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan.
2
 

Tujuan pendidikan nasional  menurut UU Sisdiknas No. 2/1998 dan UU 

Sisdiknas  No. 20/2003 pendidikan nasional berfungsi mengembangkan  

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 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, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
3
 

Interaksi pendidikan dapat berlangsung dalam lingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat serta lingkungan-lingkungan kerja. Keluarga sering 

                                                           

 
1
 Binti Maunah,  Ilmu Pendidikan(Yogyakarta: Teras,2009),1. 

 
2
Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan ( Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), 7. 

 
3
Sutirna dan Asep Samsudin,Landasan Pendidikan(Bandung: Refika Aditama,2015),26. 
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disebut sebagai lingkungan pertama, sebab dalam lingkungan inilah pertama-tama 

anak mendapatkan pendidikan, bimbingan, asuhan,pembiasaan, dan pelatihan. 

Sebagai pelanjut dalam pendidikan keluarga adalah pendidikan dalam lingkungan 

sekolah. Apa yang sudah disemai dan ditanamkan dalam keluarga,dilanjutkan 

dalam lingkungan sekolah.Oleh karena itu sekolah sering disebut sebagai 

lingkungan kedua setelah keluarga. Pendidikan di sekolah lebih bersifat formal, 

dalam keluarga bersifat informal,karena tidak seperti dalam lingkungan keluarga 

di sekolah ada kurikulum sebagai rencana pendidikan dan pengajaran,ada guru-

guru yang lebih profesional, dan sarana-prasarana dan fasilitas pendidikan khusus 

sebagai pendukung proses pendidikan, serta ada pengolahaan pendidikan yang 

khusus pula.
4
 

Dalam dunia pendidikan terdapat tiga unsur pendidikan yang sangat 

mempengaruhi perkembangan dan kemajuan bahkan mutu pendidikan pada 

satuan pendidikan khususnya, sehingga ketiga unsur ini saling berhubungan dan 

saling berkaitan dalam mendidik anak didiknya di wilayah dan lingkungan 

masing-masing, ketiga unsur tersebut adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Keluarga yang merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak didiknya 

sangat mendominasi terhadap keberhasilan anak didiknya tersebut, karena 

pendidikan keluarga merupakan langkah atau dasar awal bagi anak didik untuk 

belajar memahami dan mengetahui apa-apa yang dilihatnya di dalam 

lingkungannya, yang mana setelah menjalankan pendidikan keluarga tersebut, 

                                                           

 
4
Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses..., 7. 
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maka seorang anak yang normal barulah akan melanjutkan pendidikannya pada 

suatu lembaga-lembaga pendidikan yang lebih dikenal dengan sebutan 

sekolah/madrasah, artinya bahwa sekolah/madrasah merupakan unsur kedua 

dalam dunia pendidikan yang berperan dalam mendidik anak didiknya tentang 

ilmu-ilmu pengetahuan, dan selanjutnya adalah masyarakat yang merupakan 

unsur pendidikan ketiga yang juga sangat berperan dalam mendidik anak didiknya 

dan akan mempengaruhi tingkah laku dan perbuatan anak didiknya dengan ilmu-

ilmu yang telah dipelajari.
5
 

Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal, secara sistematis 

merencanakan bermacam-macam lingkungan, yakni pendidikanyang 

menyediakan berbagai kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan berbagai 

kegiatan belajar.
6
 

Lingkungan sekolah adalah lingkungan tempat terjadinya proses 

pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan secara sistematis, terprogram 

dan terencana mulai dari tingkat dasar sampai tingkat pendidikan yang lebih 

tinggi, sehingga hasilnya nanti maksimal, baik bagi pendidik maupun bagi orang 

yang menjadi subyek pendidikan itu sendiri yaitu anak didik. Sekolah merupakan 

pusat dari segala kegiatan pendidikan. Adanya pengaruh-pengaruh lingkungan 

sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi 

proses pembelajaran tersebut atau juga dapat disebut prestasi yang dicapai 

                                                           

 
5
 Kompri, Manajemen Sekolah Teori dan Praktik (Bandung: Alfabeta,2014), 319. 

 
6
Oemar Hamalik,Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara,1994), 3. 
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siswa.
7
Lingkungan sekolah juga harus menjamin kelancaran komunikasi anak 

didik dengan semua pihak sekolah untuk mempermudah hubungan interaksional 

anak didik dengan semua pihak sekolah yang berkaitan dengan kepentingan 

pembelajarannya.
8
Dari lingkungan sekolah diharapkan dapat merubah 

perilakunya sesuai yang diharapkan. Pengaruh lingkungan terhadap siswa dapat 

positif dan negatif. Positif apabila lingkungan memberikan dorongan terhadap 

proses pendidikan untuk berhasil, dan dapat dikatakan negatif apabila lingkungan 

menghambat pendidikan yang ada.
9
Kondisi lingkungan yang sehat, kerukunan 

hidup, ketertiban pergaulan perlu dipertinggi mutunya. Dengan lingkungan yang 

aman, tentram, tertib, dan indah, maka semangat dan motivasi belajar mudah 

diperkuat. Dengan demikian menunjukkan bahwa lingkungan sekolah diperlukan 

untuk mendukung tercapainya hasil belajar yang optimal. 

Lingkungan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi tingkat 

keberhasilan belajar,kualitas guru, metode mengajar, kesesuaian kurikulum, 

dengan kemampuan anak, keadaan fasilitas/perlengkapan di sekolah, keadaan 

ruangan, jumlah murid perkelas,pelaksanaan tata tertib (disiplin) dapat 

mempengaruhi minat belajar dan hasil belajar peserta didik.
10

 

                                                           

 
7
Kompri, Manajemen Sekolah..., 321. 

 
8
 Hasan Basri dan Beni Ahmad Soebani, Ilmu Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka 

Setia,2010), 116.  

 
9
Binti Maunah, Ilmu Pendidikan.., 54. 

 
10

Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas (Claasroom 

Management)(Bandung:Alfabeta,2014),270. 
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Hal ini juga ditegaskan  dalam penelitian  Nur Hanifah  bahwa, terdapat 

pengaruh antara lingkungan sekolah terhadap prestasi  belajar IPA siswa kelas V 

SDN 3 Bungkal Ponorogo.Penelitian ini menjelaskan bahwa lingkungan sekolah 

berpengaruh besar kepada prestasi siswa, meliputi lingkungan yang baik dan tidak 

baik. Lingkungan sekolah yang baik akan turut mendukung dalam mencapai 

prestasi belajar yang tinggi. Dengan menambah alat belajar, menambah variasi 

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

siswa maka prestasi/hasil belajar siswa mudah untuk ditingkatkan.
11

 

Dari hasil pengamatan pada tanggal 10 Oktober 2016 ditemukan masalah 

di kelas 2 di SDN 2 Tonatan Ponorogopada setiap pembelajaran matematika 

siswa tidak semangat mengikuti pelajaran sehingga setiap ulangan berlangsung 

siswa terlihat belum mampu mengerjakan soal ulangan sesuai dengan harapan dan 

nilai siswa dibawah KKM. Sedangkan menurut observasi yang telah peneliti 

lakukan, lingkungan sekolah di SDN 2 Tonatan Ponorogo sudah nyaman dan 

kondusif  karena dilihat dari sarana, prasarana yang sudah lengkap serta kondisi 

halaman sekolah yang luas dan sejuk. 

Berangkat dari fenomena diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan lebih 

mengetahui pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa dimana 

peneliti mengadakan penelitian di SDN 2 Tonatan Ponorogo dengan judul 

“PENGARUH LINGKUNGAN SEKOLAH TERHADAP HASIL BELAJAR 

                                                           

 
11

Nur Hanifah, Pengaruh  Kenyamanan Lingkungan Sekolah terhadap Prestasi Belajar IPA 

SDN 3 Bungkal Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016(Ponorogo : INSURI  Ponorogo, 2016). 
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MATEMATIKA SISWA KELAS II DI SDN 2 TONATAN PONOROGO 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017”. 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji untuk menindaklanjuti 

dalam penelitian ini. Namun karena luasnya bidang cakupan serta adanya  

berbagai keterbatasan yang ada baik waktu, dana, maupun jangkauan 

penulis,dalam penelitian ini penulis membatasi masalahnya yang pokok bahasan 

pengaruh lingkungan sekolah terhadap  hasil belajar matematika siswa kelas II di 

SDN 2 Tonatan Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi lingkungan sekolah siswa kelas II di SDN 2 Tonatan 

Ponorogo tahun pelajaran 2016 /2017 ? 

2. Bagaimana hasil belajar matematika siswa kelas II di SDN 2 Tonatan 

Ponorogo tahun pelajaran 2016 /2017 ? 

3. Apakah ada pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas II di SDN 2 Tonatan Ponorogo tahun pelajaran 2016 /2017 ? 

 

D. Tujuan Penelitian  
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Adapun tujuan penelian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi lingkungan sekolah siswa kelas II di 

SDN 2 Tonatan Ponorogo tahun pelajaran 2016 /2017. 

2. Untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa kelas II di SDN 2 Tonatan 

Ponorogo tahun pelajaran 2016 /2017. 

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas II di SDN 2 Tonatan Ponorogo tahun pelajaran 

2016 /2017. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Dengan diadakannya penelitian tentang pengaruh lingkungan sekolah 

dengan prestasi belajar siswa ini akan menambah wawasan pengetahuan 

tentang adanya hubungan yang saling berkaitan antara lingkungan sekolah 

dengan hasil belajar matematika siswa kelas II di SDN 2 Tonatan Ponorogo. 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberi manfaat, antara 

lain: 

a. Bagi Peneliti 

 Dengan diadakanya penelitian ini diharapakan dapat menjadi kajian 

dan penunjang dalam perkembangan pengetahuan penelitian yang 

berkaitan dengan topik tersebut. 
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b. Bagi Sekolah 

 Dengan diadakannya penelitian ini dapat menjadi bahan masukan guna 

meningkatkan hasil belajar siswa, dengan adanya lingkungan sekolah 

yang lebih efektif dapat meningkatkan hasil belajar siswa lebih baik 

dari sebelumnya. 

c. Bagi Siswa 

1) Siswa lebih selektif dalam memilih pergaulan dan protektif 

terhadap pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari lingkungan 

sekolah. 

2) Siswa dapat meningkatkan hasil belajar dan keimanan agar 

terhindar dari perbuatan yang dapat merusak prestasi siswa. 

3) Siswa lebih berfikir positif tentang sesuatu. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Isi dan sistematika penyusunan laporan penelitian kuantitatif ini dibagi 

menjadi tiga bagian utama,yaitu bagian awal, bagian inti,dan bagian akhir.Untuk 

memudahkan dalam penulisan, maka pembahasan dalam laporan penelitian nanti 

penulis kelompokkan menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub 

yang berkaitan.Sistematika pembahasan ini adalah: 

Bab pertama, merupakan gambaran umum untuk memberikan pola 

pemikiran bagi keseluruhan laporan penelitian yang meliputi latar belakang 
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masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, adalah landasan teori tentang lingkungan sekolah dan hasil 

belajar matematika serta telaah penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan 

pengajuan hipotesis. Bab dimaksudkan sebagai kerangka acuan teori yang 

digunakan untuk melakukan penelitian. 

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi, sampel dan responden, instrumen pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data serta teknik analisa data. 

Bab keempat, adalah temuan dan hasil penelitian yang meliputi gambaran 

umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisa data (pengujian hipotesis) serta 

pembahasan. 

Bab kelima , merupakan penutup dari laporan penelitian yang berisi 

simpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Lingkungan Sekolah 

a. Pengertian Lingkungan Sekolah 

Lingkungan adalah segala hal yang mempengaruhi individu 

sehingga individu tersebut terpengaruh karenanya.
12

Dalam buku landasan 

bimbingan dan konseling Sartain mengatakan bahwa yang dimaksud 

dengan lingkungan meliputi semua kondisi dalam dunia ini yang dengan 

cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, 

perkembangan kita kecuali gen-gen.
13

 

Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang 

memiliki makna dan/atau pengaruh tertentu kepada individu. Berdasarkan 

pengertian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud 

dengan lingkungan adalah “keseluruhan fenomena (peristiwa, situasi, 

atau kondisi) fisik atau sosial yang mempengaruhi atau dipengaruhi 

perkembangan individu.
14

 

                                                           

 
12

Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan,Landasan Bimbingan dan Konseling (Bandung: 

Remaja Rosdakarya,2012), 175. 

 
13

Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis(Bandung:Alfabeta, 2014), 72 

 
14

Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar(Jakarta: Bumi Aksara,2009), 195. 
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Lingkungan sekitar yang dengan sengaja digunakan sebagai alat 

dalam proses pendidikan (pakaian, alat permainan, buku-buku, alat 

peraga, dan lain-lain) dinamakan lingkungan pendidikan.
15

 

Lingkungan pendidikan merupakan proses yang berlangsung 

dalam suatu lingkungan pendidikan. Lingkungan ini mencangkup 

lingkungan fisik, sosial, intelektual, yang merupakan tempat dan 

sekaligus memberikan dukungan dan kadang-kadang juga hambatan bagi 

berlangsungnya proses pendidikan. Proses pendidikan mendapatkan 

dukungan dari lingkungan fisik berupa sarana, prasarana, serta fasilitas 

yang digunakan. Tersedianya sarana, prasarana dan fasilitas fisik dalam  

jumlah, jenis, kualitas yang memadai, akan sangat mendukung 

berlangsungnya proses pendidikan yang efektif. Kekurangan sarana, 

prasarana dan fasilitas fisik, akan menghambat proses pendidikan, dan 

menghambat pencapaian hasil yang maksimal.
16

 

Sekolah merupakan salah satu institusi sosial yang mempengaruhi 

proses sosialisasi dan berfungsi untuk mewariskan kebudayaan 

masyarakat kepada anak. Lingkungan sekolah tempat belajar turut 

mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar. Kualitas guru, metode 

mengajar, kesesuaian kurikulum, dengan kemampuan anak, keadaan 

fasilitas/perlengkapan di sekolah, keadaan ruangan, jumlah murid 

                                                           

 
15

Ibid., 

 
16

Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan ( Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), 5. 
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perkelas, pelaksanaan tata tertib (disiplin) dapat mempengaruhi minat 

belajar dan hasil belajar peserta didik.
17

 

Lingkungan sekolah adalah lingkungan tempat terjadinya proses 

pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan secara sistematis, 

terprogram dan terencana mulai dari tingkat dasar sampai tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi, sehingga hasilnya nanti maksimal, baik 

bagi pendidik maupun bagi orang yang menjadi subyek pendidikan itu 

sendiri yaitu anak didik. Lingkungan sekolah adalah semua kondisi di 

sekolah, yang mempengaruhi tingkah laku warga sekolah, terutama guru 

dan peserta didik sebagai ujung tombak proses pembelajaran di sekolah.
18

 

Menurut Soetopo dalam buku manajemen sekolah bahwa 

lingkungan sekolah adalah suatu lingkup tanggung jawab yang besar 

artinya didalam administrasi pendidikan yang termasuk juga layanan 

kegiatan yang berhubungan dengan adanya keterpurukan pemakaian 

fasilitas sekolah dan dalam keadaan dapat digunakan.
19

 

Lingkungan sekolah adalah semua kondisi di sekolah, yang 

mempengaruhi tingkah laku warga sekolah terutama guru dan peserta 

didik sebagai ujung tombak proses pembelajaran di sekolah.
20

 

                                                           

 
17

Euis Karwati Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas (Classroom Management) Guru 

Profesional yang inspiratif, Kreatif, Menyenangkan dan Berprestasi ( Bandung: Alfabeta, 2014), 270. 

 
18

Kompri, Manajemen Sekolah Teori dan Praktik (Bandung:Alfabeta,2014),321. 

 
19

 Ibid., 

 
20

Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas(Classrom Management)..., 268. 
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Hermaya menyatakan lingkungan sekolah yang kondusif sangat 

diperlukan agar tercipta proses pembelajaran yang bermutu.Pemberian 

pengetahuan dan pembentukan kesadaran tentang perilaku hidup bersih 

dan sehat dirasa sangat efektif ketika dilakukan kepada siswa sejak di 

bangku sekolah dasar.
21

 

Adanya pengaruh-pengaruh lingkungan sekolah baik secara 

langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi proses 

pembelajaran maupun hasil dari pada proses pembelajaran tersebut atau 

juga dapat disebut prestasi yang dicapai siswa.
22

 

b. Unsur – Unsur Lingkungan Sekolah 

Slameto menyatakan beberapa unsur yang ada dilingkungan 

sekolah yang dapat mempengaruhi belajar. 

1) Metode mengajar 

 Metode mengajar mempengaruhi belajar, dimana metode mengajar 

guru yang kurang baik dapat mempengaruhi belajar peserta didik 

yang kurang baik pula dan sebaliknya. 

2) Kurikulum 

 Kurikulum yang kurang tepat akan berpengaruh tidak baik terhadap 

belajar dan begitupun sebaliknya. 
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3) Relasi guru dengan peserta didik 

 Guru yang kurang berinteraksi dengan peserta didik secara akrab 

akan menyebabkan proses belajar mengajar kurang lancar. 

4) Relasi peserta didik dengan peserta didik 

 Menciptakan relasi yang baik antar peserta didik adalah perlu, agar 

memberikan pengaruh yang positif terhadap belajar peserta didik. 

5) Disiplin sekolah 

 Kedisiplinan sekolah erat hubunganya dengan kerajinan peserta 

didik dalam sekolah dan juga dalam belajar. 

6) Alat pelajaran  

 Alat pelajaran yang baik dan lengkap perlu, agar guru dapat 

mengajar dengan baik sehingga peserta didik dapat menerima 

pelajaran dengan baik serta dapat belajar dengan baik pula. 

7) Waktu sekolah 

 Waktu sekolah adalah waktu terjadinya proses belajar mengajar di 

sekolah, waktu itu dapat pagi hari, siang, sore, dan malam hari. 

8) Standar pelajaran di atas ukuran 

 Guru berpendirian untuk mempertahankan wibawanya, perlu 

memberi pelajaran di atas ukuran standar, sehingga peserta didik 

merasa kurang mampu dan takut kepada guru. 
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9) Keadaan gedung 

 Dengan keadaan gedung dan kelas yang kurang memadai bagi 

peserta didik maka peserta didik akan merasa tidak nyaman dalam 

belajar. 

10) Cara belajar 

 Banyak peserta didik yang melaksanakan cara belajar yang salah 

dalam hal ini perlu pembinaan dari guru. Dengan cara belajar yang 

tepat, maka hasil belajar peserta didik akan semakin efektif. 

11) Tugas rumah 

 Guru jangan memberi terlalu banyak tugas yang harus dikerjakan 

dirumah kepada peserta didik, sehingga peserta didik tidak memiliki 

waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang lain.
23

 

c. Macam – Macam Lingkungan Sekolah 

1) Lingkungan Fisik 

Menurut Muhammad Saroni menyatakan bahwa lingkungan 

fisik adalah lingkungan yang memberi peluang gerak dan segala 

aspek yang berhubungan dengan upaya penyegaran pikiran bagi 

peserta didik setelah mengikuti pembelajaran yang membosankan.
24

 

Dalam buku yang sama Suprayekti juga menegaskan bahwa 

lingkungan fisik yaitu lingkungan yang ada disekitar peserta didik 
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baik itu di kelas, sekolah dan di luar sekolah yang perlu di 

optimalkan pengelolaanya agar interaksi belajar mengajar lebih 

efektif dan efisien.
25

 Lingkungan fisik meliputi: 

a) Sarana Sekolah 

Untuk mencapai keberhasilan kurikulum di sekolah 

perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai diperlukan 

untuk kelancaran pelaksanaan kurikulum.Moh Surya 

menyatakan bahwa ketersedian sarana belajar yang memadai 

akan dapat mencapai hasil belajar yang lebih efisien 

dibandingkan dengan fasilitas belajar yang kurang memadai. 

Slameto menyatakan bahwa alat belajar erat hubunganya 

dengan cara belajar peserta didik, karena alat belajar yang 

dipakai oleh guru pada waktu mengajar dipakai pula oleh 

peserta didik untuk menerima bahan yang di ajarkan itu. 

b) Prasarana Sekolah 

Berikut ini prasarana yang mendukung proses 

pembelajaran di kelas yaitu: 

(1) Perpustakaan 

Salah satu yang dibutuhkan pada proses belajar 

mengajar yaitu sumber belajar. Sumber belajar 

merupakan media pembelajaran yang dapat mendorong, 
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memotivasi, mempermudah konsep yang abstrak dan 

mempertinggi daya serap atau referensi belajar peserta 

didik.Sumber belajar peserta didik dapat diperoleh dari 

perputakaan sekolah. Perpustakaan merupakan penyedia 

sumber informasi yang diperlukan peserta didik, 

keberadaan sekolah sedikitnya menentukan tinggi 

rendahnya mutu pendidikan karena perpustakaan 

mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengelola 

dan menyediakan sumber belajar yang efektif dan 

efisien. 

(2) Ruang Kelas 

 Keadaan fasilitas fisik belajar disekolah sangat 

mempengaruhi  proses belajar mengajar. Slameto 

menyatakan bahwa untuk belajar dengan efektif, 

diperlukan lingkungan fisik yang baik dan 

teratur,misalnya:Ruangan belajar harus bersih, tidak ada 

bau dan tidak mengganggu konsentrasi pikiran, ruangan 

cukup terang, tidak gelap yang dapat mengganggu mata, 

dan cukup sarana yang diperlukan untuk belajar, 

misalnya alat pelajaran, buku-buku,dan sebagainya. 
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(3) Keadaan Gedung 

 Jumlah peserta didik yang banyak serta variasi 

karakteristik mereka masing-masing menuntut keadaan 

gedung harus memadai di dalam setiap kelas. Keadaan 

gedung tersebut mempengaruhi peserta didik dalam 

minat belajar, jika keadaan gedung memadai maka 

minat peserta didik untuk belajar akan meningkat 

begitupun sebaliknya, minat belajar peserta didik akan 

menurun apabila kondisi atau keadaan gedung tidak 

memadai.Oleh karena itu,ukuran ruangan,pengaturan 

cahaya, ventilasi,  dan suasana tempat belajar harus 

diperhatikan. 

(4) Kelengkapan Sekolah 

 Kelengkapan sarana belajar peserta didik secara 

umum adalah segala sesuatu baik secara langsung 

maupun tidak langsung dapat menunjang proses belajar 

mengajar. Lengkap tidaknya peralatan belajar, baik 

yang dimiliki peserta didik itu sendiri, maupun yang 

dimiliki oleh sekolah dapat menimbulkan hasil tertentu 

terhadap hasil belajar peserta didik, kekurangan 

peralatan dapat membawa akibat yang negatif antara 

lain misalnya peserta didik tidak dapat belajar secara 
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baik sehingga sulit diharapkan untuk mencapai prestasi 

tinggi.Dengan demikian, peralatan yang mendukung 

kelengkapan sarana sarana belajar sangat dominan 

dalam mendukung keberhasilan proses belajar dan 

mendorong minat peserta didik dalam belajar.
26

 

2) Lingkungan Non Fisik/Sosial 

a) Interaksi antara guru dengan peserta didik 

  Proses belajar mengajar (PBM) terjadi karena adanya 

interaksi antara guru dengan peserta didik. Interaksi terdiri dari 

kata inter (antar), dan aksi (kegiatan). Jadi interaksi adalah 

suatu hubungan atau kegiatan timbal balik antara individu yang 

satu dengan yang lain,yang didalamnya ada proses saling 

mempengaruhi, mengubah, dan memeperbaiki. 

b) Interaksi antara peserta didik dengan peserta didik 

  Meskipun interaksi yang paling fungsional di dalam 

kelas adalah interaksi antara guru dengan peserta didik, namun 

interaksi antar peserta didik tidak kalah pentingnya. Peserta 

didik yang memiliki sifat atau tingkah laku yang kurang 

menyenangkan teman-temannya, mempunyai rasa rendah diri, 

atau sedang mengalami tekanan batin tertentu, akan diasingkan 

dari kelompok. Akibatnya, belajarnya akan terganggu. Dengan 
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demikian minat untuk belajarpun berkurang dan malas untuk 

masuk sekolah dengan berbagai alasan. Jika hal itu terjadi, 

maka akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap proses 

pembelajaran peserta didik.
27

 

d. Syarat Lingkungan Sekolah yang Nyaman 

  Lingkungan sekolah yang nyaman merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran peserta 

didik.
28

Lingkungan sekolah yang nyaman terdiri dari: 

1) Lapangan bermain 

Fasilitas lapangan bermain adalah suatu hal yang sangat 

penting bagi kegiatan belajar, mengajar di sekolah, khususnya yang 

berhubungan dengan ketangkasan dan pendidikan jasmani. Selain itu 

lapangan bermain juga dapat digunakan untuk kegiatan bermain siswa, 

kegiatan upacara/apel pagi dan kegiatan perayaan/pentas seni juga 

memerlukan tempat yang luas. 

2) Pepohonan yang hijau dan rindang 

  Semakin pesatnya pertumbuhan sebuah daerah menyebabkan 

pepohonan rindang habis ditebangi dan dijadikan bangunan, terlebih 

jika harga tanah terus melonjak naik. Inilah yang menjadikan jumlah 

oksigen berkurang padahal oksigen adalah salah satu unsur pendukung 
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kecerdasan manusia. Kekurangan kadar oksigen pada manusia akan 

menyebabkan suplai darah ke otak menjadi lambat, padahal nutrisi 

yang kita makan sehari hari disampaikan oleh darah ke seluruh tubuh 

kita. Karena itulah dibutuhkan banyak pohon rindang dilingkungan 

pekarangan sekolah dan lingkungan sekitar sekolah, guna menyuplai 

oksigen. 

3) Sistem sanitasi dan sumur resapan air 

  Sistem sanitasi yang baik adalah syarat terpenting sebuah 

lingkungan itu layak ditinggali. Dengan sistem sanitasi yang bersih, 

maka seluruh warga sekolah akan dapat lebih tenang dalam 

mengadakan proses belajar mengajar. Selain itu diperlukan juga sistem 

resapan air untuk mengaliri air hujan agar tidak menjadi genangan air 

yang dapat menjadikan kotor lingkungan sekolah atau bahkan 

membahayakan apabila didiami oleh jentik jentik nyamuk misalnya 

nyamuk demam berdarah dan sejenisnya.
29

 

4) Toilet yang bersih 

Toilet perlu dikelola dengan baik, karena jika toilet tidak 

dikelola dengan baik, akan menimbulkan kerentanan penyebaran 

penyakit bagi peserta didik. Pengelolaan toilet yang baik, akan 
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menghindarkan peserta didik terkena bibit penyakit yang 

membahayakan.
30

 

5) Tempat pembuangan sampah 

 Sampah adalah salah satu musuh utama manusia yang 

mempengaruhi kemajuan peradaban. Semakin bersih suatu maka 

semakin beradab orang-orang yang ditempat itu. Terbukti dari 

kesadaran penduduk-penduduk di negara maju yang sadar untuk 

tidak membuang sampah sembarangan. Dalam masalah sampah 

disekolah, perlu ditumbuhkan kesadaran pada seluruh warga sekolah 

untuk turut menjaga lingkungan. Caranya adalah dengan 

menyediakan tempat pembuangan sampah berupa tong-tong sampah 

dan tempat pengumpulan sampah akhir disekolah dan memberikan 

contoh kepada siswa untuk selalu membuang sampah pada 

tempatnya.
31

 

6) Sarana ibadah 

Sarana ibadah yang memadai merupakan wahana peribadahan 

bagi warga sekolah. Selain itu, sarana ibadah akan membina mental 

religius peserta didik. Peserta didik yang religius akan berperilaku 

baik, karena ia paham bahwa agama mengajarkan kebaikan. 
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7) Kantin sehat 

Kantin sehat adalah kantin yang menyediakan berbagai macam 

makanan yang sehat bagi peserta didik. Sebaiknya kantin sekolah 

dikelola koperasi atau darma wanita sekolah, agar kontrol terhadap 

makanan bisa dilaksanakan dengan baik. kantin sehat yang 

menyediakan makanan yang sehat akan menghasilkan peserta didik 

yang sehat, dimana peserta didik yang sehat akan mampu belajar 

dengan optimal.
32

 

8) Lingkungan sekitar sekolah yang mendukung 

  Adanya kasus dibeberapa daerah, misalnya lingkungan sekolah 

yang dekat dengan pabrik yang bising dan berpolusi udara atau 

lingkungan sekolah yang berada dipinggir jalan raya yang selalu padat 

atau bahkan lingkungan sekolah yang letaknya berdekatan degan  

tempat pembuangan sampah atau sungai yang tercemar sampah 

sehingga menimbulkan ketidaknyamanan atau bau-bau tak sedap. 

Kasus-kasus tersebut adalah kasus yang perlu penanganan langsung 

dan serius dari pemerintah. Lingkungan sekitar sekolah yang seperti itu 

akan dapat menyebabkan siswa cenderung tidak nyaman belajar atau 

bahkan penurunan kualitas kecerdasan akibat polusi tersebut. Karena 

itulah sudah saatnya pemerintah memperhatikan generasi penerusnya 

ini, karena beberapa kasus terjadi malah diakibatkan pemerintah itu 
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sendiri. Contohnya, sebuah sekolah yang sudah berada di lingkungan 

yang mendukung, tapi tiba-tiba harus merasakan imbas dari 

pembangunan proyek disekitar sekolah itu akibat pemerintah yang 

tidak mengindahkan sistem tata kota yang sudah ada. 

9) Bangunan sekolah yang kokoh dan sehat 

  Banyak sekali kasus robohnya bangunan sekolah di Indonesia 

entah karena bangunannya yang sudah tua atau bangunan baru 

dibangun dengan asal-asalan. Ini juga adalah kewajiban pemerintah 

unuk mengatasinya. Karena bangunan sekolah sudah semestinya 

dibangun dengan kokoh dan memiliki syarat-syarat bangunan yang 

sehat seperti ventilasi yang cukup dan kelas-kelas yang ideal. Prestasi 

belajar disekolah tidak hanya dipengaruhi oleh bagaimana anak-anak 

giat belajar dan dapat memahami pelajaran disekolah, tapi juga kondisi 

lingkungan sekolahnya yang mendukung. Lingkungan sekolah yang 

nyaman dan bersih dapat mendukung tumbuh kembang anak secara 

optimal, anak-anak menjadi lebih sehat dan dapat berfikir secara jernih 

sehingga dapat menjadi anak-anak yang cerdas dan kelak menjadi 

sumberdaya manusia yang berkualitas.
33
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2. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar Matematika 

Menurut W.S Winkel dalam buku implementasi pendidikan 

karakter belajar adalah suatu aktifitas mental yang berlangsung dalam 

interaksi aktif antara seseorang dengan lingkungan,dan menghasilkan 

perubahan-perubahan, dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, 

dan nilai sikap yang bersifat konstan dan berbekas.
34

 

Berdasarkan uraian tentang konsep belajar di atas, dapat 

dipahami tentang makna hasil belajar, yaitu perubahan-perubahan yang 

terjadi pada siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif,afektif dan 

psikomotor, sebagai hasil dari kegiatan belajar.
35

 

Menurut Suprijono dalam buku belajar dan pembelajaran hasil 

belajar adalah pola-pola  perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan.
36

Menurut Bloom dalam buku 

yang sama hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, 

psikomotorik.
37

 

Menurut Nawawi dalam K. Brahim dalam buku teori belajar dan 

mengajar bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat 
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keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang 

dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah 

materi pelajaran tertentu.
38

 Dari beberapa pengertian hasil belajar 

menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek 

potensi kemampuan saja. 

b. Macam-Macam Hasil Belajar 

1) Pemahaman Konsep 

Pemahaman menurut Bloom diartikan sebagai kemampuan 

untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. 

Pemahaman menurut Bloom ini adalah seberapa pelajaran yang 

diberikan oleh guru kepada siswa, atau sejauh mana siswa dapat 

memahami serta mengerti apa yang ia baca, yang dilihat, yang 

dialami, atau yang ia rasakan berupa hasil penelitian atau observasi 

langsung yang ia lakukan.
39

 

2) Keterampilan Proses 

Usman atau Setiawati mengemukakan bahwa keterampilan 

proses merupakan keterampilan yang mengarah kepada 

pembangunan kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar 

sebagai penggerak kemampuan yang lebih tinggi dalam diri 
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individu siswa. Keterampilan berarti kemampuan menggunakan 

pikiran, nalar dan perbuatan secara efektif dan efisien untuk 

mencapai suatu hasil tertentu, termasuk kreativitasnya. 

Menurut Lange dalam Azwar sikap tidak hanya merupakan 

aspek mental semata, melainkan mencakup pula respons fisik. Jadi, 

sikap ini harus ada kekompakan antara mental dan fisik secara 

serempak. Jika mental saja tidak dimunculkan, maka belum tampak 

secara jelassikap seseorang yang ditunjukannya. Selanjutnya, 

Azwar mengungkapkan tentang struktur sikap terdiri atas tiga 

komponen  yang saling menunjang yaitu:komponen kognitif, 

afektif, dan konatif.
40

 

c. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

  Menurut teori Gestalt dalam buku teori belajar dan 

pembelajaran belajar merupakan suatu perkembangan. Artinya bahwa 

secara kodrati jiwa raga anak mengalami perkembangan. Perkembangan 

sendiri memerlukan sesuatu baik dari siswa sendiri maupun pengaruh 

dari lingkunganya. Berdasarkan teori ini hasil belajar siswa dipengaruhi 

oleh dua hal, siswa itu sendiri dan lingkunganya. Pertama, siswa siswa 

dalam arti kemampuan berfikir atau tingkah laku intelektual, motivasi, 

minat, dan kesiapan siswa baik jasmani maupun rohani. Kedua, 

lingkungan yaitu sarana dan prasarana, kompetensi guru, kreativitas 
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guru, sumber-sumber belajar, metode serta dukungan lingkungan 

keluarga, dan lingkungan. 

  Dalam buku yang sama Wasliman mengemukakan, hasil 

belajar yang dicapai peserta didik merupakan hasil interaksi dari 

beberapa faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal dan faktor 

eksternal. Uraian mengenai faktor internal dan eksternal sebagai berikut: 

1) Faktor internal: faktor internal merupakan faktor yang bersumber 

dari dalam peserta didik, yang mempengaruhi kemampuan 

belajarnya. Faktor internal ini meliputi kecerdasan, minat dan 

perhatian, motivasi belajar, ketekunan sikap, kebiasaan belajar, 

serta kondisi fisik dan kesehatan. 

2) Faktor eksternal: faktor yang berasal dari luar diri peserta didikyang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Keadaan keluarga mempengaruhi hasil belajar siswa. Keluarga 

yang morat-marit keadaan ekonominya, pertengkaran suami istri, 

perhatian orang tua kurang terhadap anaknya, serta kebiasaan 

sehari-hari berperilaku yang kurang baik dari orang tua dalam 

kehidupan sehari-hari berpengaruh dalam hasil peserta didik. 

 Selanjutnya dalam buku yang sama Wasliman juga 

mengemukakan lagi bahwa sekolah merupakan salah satu faktor 

yang ikut menentukan hasil belajar siswa. Semakin tinggi 
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kemampuan belajar siswa dan kualitas pengajaran di sekolah, maka 

semakin tinggi pula hasil belajar siswa.
41

 

d. Pengertian Matematika 

Matematika berasal dari istilah Latin yaitu mathematica yang 

awalnya mengambil istilah Yunani yaitu mathematike yang berarti 

relating to learning yang berkaitan dengn hubungan pengetahuan. Kata 

Yunani tersebut mempunyai akar kata mathema  yang berarti pengkajian, 

menyempit, dan arti teknisnya menjadi pengkajian matematika.
42

 

Menurut Russefendi, matematika lebih menekankan kegiatan 

dalam dunia rasio (penalaran), bukan menekankan dari hasil eksperimen 

atau hasil observasi matematika terbentuk karena pikiran-pikiran 

manusia, yang berhubungan ideal, proses, dan penalaran.
43

 

e. Kegunaan Matematika 

1) Matematika sebagai pelayan ilmu yang lain 

2) Matematika digunakan manusia untuk memecahkan masalahnya dalam 

kehidupan sehari-hari.
44

 

3. Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap Hasil belajar  

Sekolah merupakan salah satu institusi sosial yang mempengaruhi 

proses sosialisasi dan berfungsi untuk mewariskan kebudayaan masyarakat 
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kepada anak. Lingkungan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi 

tingkat keberhasilan belajar, Kualitas guru, metode mengajar, kesesuaian 

kurikulum, dengan kemampuan anak, keadaan fasilitas/perlengkapan di 

sekolah, keadaan ruangan, jumlah murid perkelas, pelaksanaan tata tertib 

(disiplin) dapat mempengaruhi minat belajar dan hasil belajar peserta 

didik.
45

 

Adanya pengaruh-pengaruh lingkungan sekolah baik secara langsung 

maupun tidak langsung sangat mempengaruhi proses pembelajaran maupun 

hasil dari pada proses pembelajaran tersebut atau juga dapat disebut prestasi 

yang dicapai siswa.
46

 

Wasliman mengemukakan sekolah merupakan salah satu faktor yang 

ikut menentukan hasil belajar siswa. Semakin tinggi kemampuan belajar 

siswa dan kualitas pengajaran di sekolah, maka semakin tinggi pula hasil 

belajar siswa.
47

 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian pada tahun 2014 yang ditulis oleh Evi Rahmawati, NIM 

109011000191 dengan judul “Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap Motivasi 

Belajar Siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 22 Pamulang” dengan 
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Euis Karwati,dkk, Manajemen Kelas (Classroom Management) Guru Profesional yang 

inspiratif, Kreatif, Menyenangkan dan Berprestasi ( Bandung: Alfabeta, 2014), 270. 

 
46

 Kompri, Manajemen Sekolah: Teori dan Praktik (Bandung: Alfabeta,2014), 321. 

 
47

Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar  (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2015), 13. 
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kesimpulan: lingkungan sekolah yang terdapat di SMP Muhammadiyah 22 

Pamulang sudah cukup kondusif dan efektif. Hal ini terbukti dengan adanya 

sarana dan prasarana lingkungan serta interaksi hubungan guru dengan murid 

terjaga baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan jawaban angket tentang lingkungan 

sekolah sebanyak 72,18%. Motivasi siswa dipengaruhi oleh dua macam yaitu 

intriksik dan ektrinsik. Hal ini terbukti dari jawaban angket tentang motivasi 

belajar siswa sebanyak 73,5%. Terdapat pengaruh antara lingkungan sekolah 

terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 22 Pamulang 

dengan koefisien korelasi product moment  sebesar 0,418 dengan signifikansi 

5%.
48

 

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti, yakni terletak pada variabel independen yaitu 

lingkungan sekolah. Perbedaannya terletak pada variabel dependen yakni 

penelitian Evi Rahmawati meneliti motivasi belajar, sedangkan penelitian ini 

meneliti hasil belajar siswa/siswi. 

Penelitian pada tahun 2016 yang ditulis oleh Dian Widyawati, NIM 

210612072 dengan judul” Korelasi Kecerdasan Interpersonal dengan Hasil 

Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas V Di SDN Ngujung 2 

Maospati Magetan”menunjukan bahwa hasil belajar pendidikan 

kewarganegaraan  siswa kelas V Di SDN Ngujung 2 Maospati Magetan tahun 

                                                           

 
48
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pelajaran 2015/2016 tergolong cukup.Hal ini terbukti bahwa yang menyatakan 

hasil belajar pendidikan kewarganegaraan kelas V di SDN Ngujung 2 Maospati 

dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 4 responden, dalam kategori 

cukup dengan frekuensi sebanyak 14 responden, dan dalam kategori kurang 

sebanyak 3 responden dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa 

hasil belajar pendidikan kewarganegaraan Siswa kelas V Di SDN Ngujung 2 

Maospati Magetan tahun pelajaran 2015/2016 dalam kategori cukup karena 

dikatakan dalam kategorisasi menunjukkan frekuensinya sebanyak 14 responden 

dari 21 responden memperoleh nilai 64-84.
49

 

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti, yakni terletak pada variabel dependen yaitu hasil 

belajar. Perbedaannya terletak pada variabel independen yakni penelitian Dian 

Widyawatimeneliti kecerdasan interpersonal, sedangkan penelitian ini meneliti 

lingkungan sekolah. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Berangkat dari landasan teori di atas, maka dapat diajukan kerangka 

berfikir sebagai berikut: 

1. Jika lingkungan sekolah baik, maka hasil belajarmatematika siswa kelas II 

 di SDN 2 Tonatan Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017 juga baik. 
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Dian Widyawati, ” Korelasi Kecerdasan Interpersonal dengan hasil belajar pendidikan 
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Ponorogo,2016),62. 
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2. Jika lingkungan sekolah kurang baik, maka hasil belajar matematika siswa 

 kelas II di SDN 2 Tonatan Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017 juga 

 kurang baik. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Berdasarkan analisis mendalam dan kompeherensif untuk menentukan 

anggapan dasar, maka langkah selanjutnya yang perlu dilaksanakan dalam proses 

penelitian ini adalah merumuskan hipotesis.Hipotesis adalah jawaban sementara 

terhadap rumusanmasalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.
50

 

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis teori yang telah penulis 

kemukakan diatas, maka penulis mengajukan hipotesis nihil (Ho) dan hipotesis 

alternatif (Ha) sebagai berikut: 

1. Ha: ada pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar matematika 

 siswa kelas II di SDN 2 Tonatan Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 

2. Ho: tidak ada pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar 

 matematika siswa kelas II di SDN 2 Tonatan Ponorogo tahun pelajaran 

 2016/2017. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancanganpenelitianadalah proses 

pemikirandanpenentuanmatangtentanghal-hal yang 

akandilakukan.
51

Padapenelitianini,penelitimenggunakanpendekatankuantitatif,ya

itupendekatanpenelitian yang menggunakan data yang berwujud angka-angka 

yang diperoleh dari hasil penjumlahan (perhitungan) atau yang bisa diperoleh 

dari hasil pengukuran populasi atau sampel penelitian tertentu.
52

 Dan jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu korelasional yang 

menghubungkan dua variabel. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajarin sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.
53

 

Rancangan  penelitian ini terdiri dari dua macam variabel yaitu:  

1. Lingkungan Sekolah (variabel X) sebagai variabel bebas (independen) 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya 

variabel dependen. 

                                                           
51

 S.Margono, MetodologiPenelitianPendidikan(Jakarta: RenikaCipta, 2003), 100. 
52

Sugiyono, MetodePenelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 7. 
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2. Hasil Belajar Matematika siswa (variabel Y) sebagai variabel terikat 

(dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasiadalahwilayahgeneralisasi yang terdiriatasobjek/subjek yang 

mempunyaikualitasdankarakteristiktertentu yang 

ditetapkanolehpenelitiuntukdipelajaridankemudianditarikkesimpulannya.
54

P

opulasidalampenelitianiniadalahsiswakelasIISDN 2TonatanPonorogo yang 

berjumlah 30siswa. 

2. Sampel 

Sampeladalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
55

Sampeldalampenelitianiniadalahseluruhsiswakelas V di 

SDN2 Tonatan Ponorogotahunpelajaran 2016/2017 denganjumlah30siswa. 

Teknik sampel yang digunakan peneliti disini adalah teknik sampling jenuh 

yaitu 

teknikpenentuansampelbilasemuaanggotapopulasidigunakansebagaisampel.

56
 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

                                                           
54

Sugiyono, MetodePenelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D..., 85. 
55

AndhitaDessyWulansari, PenelitianPendidikan: SuatuPendekatanPraktikdenganMenggunakan 

SPSS (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2012), 42. 
56

Ibid., 47. 



38 

 

 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah 

olehnya.
57

Instrumensebagaialatpengumpul data harusbetul-

betuldirancangdandibuatsedemikianrupasehinggamenghasilkan data 

empirissebagaimanaadanya.
58

Adapun data yang 

diperlukandalampenelitianiniadalah: 

1. Data tentanglingkungan sekolah di SDN 2 TonatanPonorogo. 

2. Data tentanghasil belajar siswakelasII di SDN 2 TonatanPonorogo. 

Adapuninstrumenpengumpulan data 

dalampenelitianinidapatdilihatpadatabelberikut: 

Tabel 3.1 Kisi-KisiInstrumenPengumpulan Data 

                                                           
57

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 134. 
58
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Judul Variabel Indikator Nomer Angket 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknikpengumpulan data adalahcara yang 

dapatdigunakanpenelitiuntukmengumpulkan data.
59

Dalam rangka memperoleh 

data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan 

metode/teknik pengumpulan data berupaangketataukuesioner. 

Kuesioner atau angketmerupakanteknikpengumpulan data yang 

dilakukandengancaramemberiseperangkatpertanyaanataupernyataantertuliskepad

arespondenuntukdijawabnya.
60

Dalampenelitianiniangket yang 

berupapernyataandigunakanuntukmemperoleh data tentanglingkungan sekolah 

                                                           
59

AndhitaDessyWulansari,  PenelitianPendidikan..., 64. 
60

Sugiyono, MetodePenelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...,142. 
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SDN 2 Tonatan 

Ponorogo.AdapunpelaksanaannyaangketdiberikankepadapesertadidikkelasII agar 

merekamengisisesuaidengankeadaan yang sebenarnya. 

Skala yang digunakandalampenelitianiniadalahskalalikertyaituskala yang 

digunakanuntukmengukursikap, pendapat, danpersepsiseseorangatausekelompok 

orang tentangfenomenasosial.Dengan skala likert, variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan 

sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan 

skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif, sampai sangat negatif. Untuk 

keperluan analisis kuantitatif, jawaban itu dapat diberi skor sebagai berikut: 

Tabel 3.2Skor untuk Pernyataan Angket 

Skor 

Pernyataan 
Selalu 

(SL) 

Sering 

(S) 

Kadang-kadang 

(KK) 

Tidakpernah 

(TP) 

Positif (+) 4 3 2 1 

Negatif (-) 1 2 3 4 

 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam 

analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis 

responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 
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menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 

menjawab rumusan masalah dan melakukan penghitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan.
61

 Adapun analisa dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Pra Penelitian 

a. Ujivaliditas 

Validitasadalahsuatuukuran yang menunjukkantingkat-

tingkatkevalidanataukesahihansuatuinstrumen.Suatuinstrumen yang valid 

atausahihmempunyaivaliditas yang tinggi.Sebaliknya, instrumen yang 

kurangvalid berartimemilikivaliditasrendah.
62

Adapun rumus yang 

digunakan adalah rumus Product Moment:
63

 

� =
N  xy −   x   y   N  x2 −   x 2  N  y2 −   y 2  

Keterangan:  �  =  angka indeks korelasi product moment 

∑x = jumlah seluruh nilai x 

∑y = jumlah seluruh nilai y 

∑xy = jumlah hasil perkalian antara nilai x dan nilai y 

N = jumlah siswa 

                                                           
61
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Penelitimelakukanujivaliditasinstrumen di kelas2 yang 

berjumlah47siswa di SDN 3 Duri 

Slahung.Untukanalisishasilvaliditasdilakukandengancaramengkonsultasika

nhasilperhitunganvaliditasdenganrumusproduct momentmenggunakannilai 

rtabel= 0,288. Bilakorelasi di atas (rtabel) 0,288, makadapatdisimpulkanbahwa 

item instrumentersebut valid. Sebaliknyabilahargakorelasi (rtabel) 

0,288kebawahmaka item instrumentersebuttidak valid. 

Tabel 3.3 RekapitulasiUjiValiditas Item 

InstrumenPenelitianLingkungan Sekolah 

 

Variabel No.Item “r” Hitung “r” Tabel Keterangan 

Lingkungan 

sekolah 

(Variabel X) 

1 0,311959803 0,288 Valid 

2 0,217523365 0,288 Tidak valid 

3 0,376819718 0,288 Valid 

4 0,559194814 0,288 Valid 

5 0,470915061 0,288 Valid 

6 0,646570394 0,288 Valid 

7 0,230072945 0,288 Tidak valid 

8 0,559995228 0,288 Valid 

9 0,634753745 0,288 Valid 

10 0,436661926 0,288 Valid 

11 0,242642174 0,288 Tidak valid 

12 0,443261507 0,288 Valid 

13 0,554690496 0,288 Valid 
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Variabel No.Item “r” Hitung “r” Tabel Keterangan 

14 0,474701154 0,288 Valid 

15 0,482192863 0,288 Valid 

16 0,677353046 0,288 Valid 

17 0,557618669 0,288 Valid 

18 0,691640836 0,288 Valid 

19 0,427871063 0,288 Valid 

20 0,522111196 0,288 Valid 

21 0,598778799 0,288 Valid 

22 0,472351553 0,288 Valid 

23 0,496463657 0,288 Valid 

24 0,258549091 0,288 Tidak valid 

25 0,249307658 0,288 Tidak valid 

26 0,440621842 0,288 Valid 

27 0,414928757 0,288 Valid 

28 0,458120901 0,288 Valid 

29 0,420750283 0,288 Valid 

30 0,538494383 0,288 Valid 

31 0,345854863 0,288 Valid 

32 0,137999963 0,288 Tidak valid 

33 0,435904455 0,288 Valid 

34 0,523969286 0,288 Valid 

35 0,494201085 0,288 Valid 

 36 0,414152641 0,288 Valid 
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Variabel No.Item “r” Hitung “r” Tabel Keterangan 

37 0,372109947 0,288 Valid 

38 0,255572173 0,288 Tidak valid 

39 0,350740982 0,288 Valid 

40 0,142100088 0,288 Tidak valid 

 

Dari hasil perhitungan validitas item instrumen terdapat 40 butir 

soal variabel lingkungan sekolah, ternyata terdapat 32 item soal yang 

dinyatakan valid yaitu nomor 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27,28, 29, 30, 31, 33, 34, 35,36, 37 dan 39. 

Adapun cara untuk mengetahui hasil perhitungan validitas butir soal 

instrumen penelitian variabel lingkungan sekolah dapat dilihat pada 

lampiran 3 untuk tabel tabulasi dan lampiran 4 untuk perhitungan validitas. 

b. UjiReliabilitas 

Reliabilitas sama dengan konsisten atau keajegan. Suatu instrumen 

penelitian dikatakan mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi, apabila tes 

yang dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur yang 

hendak diukur.
64

Adapun teknik yang digunakan untuk menganalisis 

reliabilitas instrumen ini adalah teknik belah dua (split halt) yang 

dianalisis dengan rumus Spearman Brown di bawah ini: 

�� =
2 . �

1 +  �  

                                                           
64

 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 127. 
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Keterangan: 

ri= reliabilitas internal seluruh rumus instrumen. 

rb= korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua.
65

 

1) Perhitunganreliabilitasinstrumenlingkungan sekolah 

Untukmengetahuitingkatreliabilitasinstrumendapatdiketahuidarila

ngkah-langkahsebagaiberikut: 

Langkah ke-1, menyiapkan data hasilujireliabilitaslingkungan 

sekolah.(dapatdilihatpadalampiran5) 

Langkah ke-2, mencarikoefisienkorelasidenganrumusproduct moment 

antarabelahpertama (skorganjil) danbelahkedua (skorgenap). �  = 
�  −   ( ) (� 2−( )2  )(� 2−( )2)

 

�  = 
 47 x 114620 −(2236 x 2350) 47 x 110092− (2236)2) (47 x 120566− (2350)2)

 

�  = 
5387140−5254600 (5174324−4999696) (5666602−5522500 )

 

�  = 
132540 174628  x 144102

 

�  = 
132540 2.516424410

 = 
132540

 158632 .418
 = 0,835516483 

Langkah ke-3, 

memasukkannilaikoefisienkorelasikedalamrumusSpearman Brown. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian…,131.
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��  =
2. �

1 + �  

= 
2  0,835516483

1+ 0,835516483
 

= 
 1,67103297  

1,83551648
= 0,91038843 (dibulatkan menjadi 0,910) 

  Dari hasil perhitungan reliabilitas di atas dapat diketahui 

bahwa nilai reliabilitas instrumen lingkungan sekolahsebesar 

0,910081743atau 0,910 kemudian dikonsultasikan dengan rtabel pada 

taraf signifikansi 5% adalah sebesar 0,288.Karena rhitung> dari rtabel, 

yaitu 0,910>0,288 maka instrumen tersebut dikatakan reliabel. Dan 

dapat digunakan untuk penelitian. 

a. UjiNormalitas 

Sebelummelakukananalisisregresi linier adaasumsi yang 

harusdipenuhi yaitu variabel yang 

dicarihubunganfungsionalnyamempunyai data yang berdistribusi 

normal.
66

Ujipersyarataniniberlakuuntukpenggunaanrumusparametrik 

yang diasumsikan normal yaituujinormalitas.Peneliti menggunakan 

salah satu rumus uji normalitas yaitu menggunakan rumus Liliefors
67

. 

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesis 

                                                           
66

AndhitaDessyWulansari, PenelitianPendidikan…,123-124. 
67

RetnoWidyaningrum, Statistika  (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2015), 208. 
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Ho:  data berdistribusi normal 

Ha:  data tidak berdistribusi normal 

2) Menghitung rata-rata(mean) dengan membuat tabel distribusi 

tunggal dan standar deviasi. 

3) Menghitung (FKB) FrekuensiKumulatif Bawah  

4) Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah data (F/N). 

5) Menghitung masing-masing frekuensikumulatif bawah (FKB) 

dibagi jumlah data (FKB/N). 

6) Menghitung nilai Z dengan rumus X adalah data nilai asli dan µ 

adalah rata-rata populasi dapat ditaksirkan dengan menggunakan 

rata-rata sampel atau mean sedangkan σ adalah simpangan baku 

populasi dapat ditaksirkan dengan nilai standar  deviasi dari 

sampel. Nilai Z akan dihitung setiap nilai setelahdiurutkan dari 

terkecil ke terbesar. 

Z = 
−µ

 

7) Menghitung P ≤ Z, probabilitas dibawah nilai Z dapat dicari pada 

tabel Z yaitu dengan melihat nilai Z pada kolom 1 kemudian pada 

taraf signifikan yang terletak pada leher tabel. Untuk nilai negatif 

lihat kolom luas diluar Z. Untuk nilai positif lihat kolom luas 

antara rata-rata dengan Z+0,5. 

8) Mencari nilai L yang didapatkan dari selisihfkb/N dan P≤Z. 
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9) Membandingkan angka tertinggi dengan tabel Liliefors. 

Uji hipotesa dan kesimpulan. 

1) UjiNormalitasuntukLingkungan Sekolah  

Dari hasilperhitungananalisis data lingkungan sekolah 

diperolehMx = 87,0333danSDx = 10,4195. 

Hasiltersebutdigunakanuntukmencari data normalitashasil belajar 

matematika siswa yang dapatdilihatpadalampiran 6. 

 Dari hasil perhitungan pada tabel data normalitas lingkungan 

sekolah diperoleh Lmaksimum = 0,1051. Dengan n=30 dan taraf 

signifikansi 0,05 maka diperoleh angka pada tabel Liliefors adalah 

0,161, sehingga Ltabel = 0,161. Kriteria pengujian Ho ditolak jika 

Lmax> Ltabel sedangkan Ho diterima jika Lmaksimum< Ltabel. Karena 

melalui perhitungan di atas Lmaksimum = 0,1051< Ltabel = 0,161, maka 

Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti data tentang lingkungan 

sekolah berdistribusi normal. 

2) UjiNormalitasuntukHasil Belajar Matematika 

Dari hasilperhitungananalisis data hasil belajar  siswadiperoleh 

My = 85,3dan SDy = 7,647221718. 

Hasiltersebutdigunakanuntukmencari data normalitashasil belajar 

matematikasiswa yang dapatdilihatpadalampiran7. 

 Dari hasil perhitungan pada tabel data normalitas hasil belajar 

diperoleh Lmaksimum = 0,1038. Dengan n=30 dan taraf signifikansi 
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0,05 maka diperoleh angka pada tabel Liliefors adalah 0,161, 

sehingga Ltabel = 0,161. Kriteria pengujian Ho ditolak jika Lmaksimum> 

Ltabel sedangkan Ho diterima jika Lmaksimum< Ltabel. Karena melalui 

perhitungan di atas Lmax = 0,1 < Ltabel = 0,161, maka Ho diterima dan 

Ha ditolak yang berarti data tentang hasil belajar berdistribusi 

normal. 

 

Tabel 3.4HasilUjiNormalitasVariabel X danVariabel Y 

Variabel N 
KriteriaPengujian 

Keterangan 
LMaksimum LTabel 

Lingkungan 

Sekolah 

30 0,1051 0,161 Berdistribusi 

normal 

Hasil Belajar 30 0,126867 0,161 Berdistribusi 

normal 

 

b. TeknikAnalisis Data 

Untukmenjawabrumusmasalah1 danrumusanmasalah 2 

digunakananalisisstatistikdeskriptifdenganmenghitungmean 

danstandardeviasi yang digunakanuntukmenentukankatagori data yang 

ditelitidenganrumussebagaiberikut: 

Rumus mean: 

Mx =    
Ʃ�

danMy =
Ʃ�  

 

Keterangan: 

Mx atau My= Mean yang dicari 
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∑fx atau ∑fy=Jumlah dari hasil perkalian antara  frekuensi  dan  

variabelnya 

N=  Number of cases 

Rumus Standar Deviasi: 

=   � 2 –  (
 �

)²dan =   � 2 –  (
 �

)² 

Keterangan: 

SDxatauSDy = StandarDeviasi. 

∑fx2atau ∑fy2 
= Jumlahdarihasilperkalianantarafrekuensidengandeviasi 

yang sudahdikuadratkan 

N = Number of cases 

Dari hasil di atas dapat diketahui Mean dan SD. Untuk menentukan 

lingkungan sekolah dan hasil belajarsiswa apakah baik, cukup, kurang, 

dibuat pengelompokkan dengan rumus sebagai berikut:
68

 

1) Skor lebih dari mean+1.SD adalah tingkat tinggi 

2) Skor kurang dari mean–1.SD adalah tingkat rendah 

3) Skor antara mean–1.SD sampai mean+1.SD adalah tingkat sedang 

Setelah dibuat pengelompokkan kemudian dicari frekuensinya dan 

hasilnya dipersentasekan dengan rumus: 

P = 
���  x 100% 

Keterangan:  

                                                           
68

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 175. 
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P: Angka Presentasi. 

fi : Frekuensi. 

n: Number of cases.
69

 

Untuk menjawab rumusan masalah 3 teknik analisis data yang 

digunakan adalah “Regresi Linier Sederhana”.Model regresi linier 

sederhana yaitu: 

 = 0 +   
1 1 + �  = 0 + 1  

Langkah-langkah: 

1) Mencarinilai   dan   

Yaitu :  =  �  

  = 
 �  

2) Mencari nilai  0 dan  1 

Yaitu:  
1  =   − �. .    

0  =   +   
1   

Keterangan: 

n  = jumlah data observasi/pengamatan. 

y  = variabel terikat/dependen. 

x  = variabel bebas/independen. 

                                                           
69

RetnoWidyaningrum, Statistika…, 20. 
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   = mean/rata-rata dari penjumlahan data variabel x.    = mean/rata-rata dari penjumlahan data variabel y. 

1=  kemiringan garis lurus populasi. 

0= titik potong populasi.
70

  

3) Menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel Anova (Analysis of 

variance) untuk menuji signifikasi pengaruh variabel x terhadap 

variabel y.
71

 

Tabel3.5 Anova (Analysis of Variance) 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom 

(df) 

Sum of Squre (ss) Mean 

Square 

(MS) 

Regresi 1 SS Regresi  (SS) 

( 0 =   + 1  ) − ( )2�  

MSR = �  

Eror n-2 SS Eror (SSE)   2 −  ( 0  +  1  ) 

MS Eror 

(MSE) 

MSE = �  

 

Total n-1 SS Total (SST) 

SST =  2 − ( )2�  

 

 

Dari perolehan hasil tabel Anova, kemudian di statistik uji dengan 

rumus: 

Fhitung =  

Ftabel    = (1;n-2) 

                                                           
70

AndhitaDessyWulansari, PenelitianPendidikan…, 121. 
71

Ibid., 126.   
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Tolak H0 jika Fhitung> Ftabel 

4) Menghitung koefisien determinasi (besarnya pengaruh Variabel X 

terhadap Variabel Y)
72

 

2 =   

Dimana: 

R
2
= Koefisien determinasi/proporsi keragaman/variabilitas total 

disekitar nilai tengah   yang dapat dijelaskan oleh model regresi 

(biasanya dinyatakan dalam persen). 

  

                                                           
72

Ibid.,130. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. GambaranUmumLokasiPenelitian 

1. Sejarah Berdirinya SDN 2 Tonatan 

  Awal mula berdirinya SDN 2 Tonatan yaitu pada bulan Maret 1976. 

Pada tahun tersebut baru mulai pembangunan, banyak kendala dalam proses 

pembangunan, hal ini memacu semangat para pendiri SDN 2 Tonatan. Seiring 

berjalannya waktu, pada tahun 1978 SDN 2 Tonatan sudah berdiri, yang 

awalnya terdiri dari 3 ruangan. Pada waktu itu balai desa belum dibangun, dua 

tahun kemudian yaitu pada tahun 1980 SDN 2 Tonatan  menambah 2 ruangan 

lagi, pada tahun  tersebut juga megawali pembangunan balai desa. Tiga 

ruangan yang pertama dibangun dipindah ke utara, tepatnya di timur jalan. 

   Kemudian tahun 2002 SDN 2 Tonatan menerima rehabilitas ruang 

kelas sejumlah 3 lokal. Pada tahun 2003 menambah bangunan di lantai 2 

sebanyak 3 lokal, yang terdiri dari 3 ruang kelas untuk relokasi ruangan yang 

berada di sebelah barat jalan, satu ruang perpustakaan dan ruang laboratorium 

komputer. Pada tahun 2006  sampai dengan 2007 di bawah pempinan Bapak 

Supriyanto mengadakan pembenahan perpustakaan. 

  Pembangunan tidak berhenti sampai di situ saja, dari tahun ke tahun 

SDN 2 Tonatan terus memperbaiki gedung sekolah. Setelah kepemimpinan 

Bapak Supriyanto digantikan oleh Bapak Slamet selama dua tahun, setelah itu 
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digantikan oleh Ibu Aziza selama tiga tahun dikarenakan masa jabatan Ibu 

Azizah sudah habis (pensiun). Pada masa transisi selama tiga tahun posisi 

kepemimpinan diisi oleh pejabat PLH yakni Ibu Astuti. 

  Kemudian pada tahun 2012 Bulan Desember kepemimpinan diganti 

oleh Ibu Koesmihartiyah, S.Pd. Sampai sekarang. Di kepemimpinan saat ini 

SDN 2 Tonatan terus mengepakan sayapnya, semua pihak mulai berbenah 

mulai dari fsilitas belajar, program kerja, dan kegiatan pembelajaran. SDN 2 

Tonatan ini mengedepankan  kualitas hasil belajar, disiplin yang merupakan 

salah satu cikal bakal untuk keberhasilan semua itu. Di samping maju di 

dalam bidang kegiatan pembelajaran, SDN 2 Tonatan mempunyai kegiatan 

ekstra kulikuler yang cukup menonjol, di antaranya seni tari tradisional dan 

modern, seni musik hadrah, qira’atil al-Qur’an, shalat Dhuha berjamaah, 

pramuka, olah raga, dan PKS. Hal tersebut menjadi nilai positif terhadap SDN 

2 tonatan. 

  Adapun nama-nama kepala sekolah yang pernah menjabat di SDN 2  

Tonatan adalah sebagai berikut : 

a. Nurtinah masa jabatan 1978-1989 

b. Darsi masa jabatan 1989-2000 

c. Mulyati Ningsih masa jabatan 2000-2005 

d. Supriyanto, S.Pd., masa jabatan 2005-2009 

e. Slamet Gunaji, S.Pd.,M.Pd., masa jabatan 2009-2010 

f. Azizah Murining Diah, S.Pd., masa jabatan 2010-2012 
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g. Hartutik Aning Wahyu, S.Pd., masa jabatan 2012-2012 

h. Koesmihartiyah, S.Pd., masa jabatan 2012- sekarang 

2.  Letak Geografis SDN 2 Tonatan 

 SDN 2 Tonatan terletak di jalan Sekar Putih no. 27 A kelurahan 

Tonatan kabupaten Ponorogo. Batas lingkungan sekolah SDN 2 Tonatan 

yaitu sebelah barat berbatasan dengan kantor kelurahan Tonatan dan masjid 

jami, sebelah utara berbatasan dengan rumah warga, sebelah timur 

berbatasan dengan rumah warga, sebelah selatan berbatasan dengan rumah 

warga. 

3. Visi, Misi, dan Tujuan SDN 2 Tonatan 

a. Visi SDN 2 Tonatan 

“Cerdas, terdidik, berbudaya, dan berakhlaq mulia, agar bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa” 

b. Misi SDN 2 Tonatan 

1) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga 

siswa dapat berkembang secara optimal. 

2) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh 

warga sekolah. 

3) Membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya di bidang IPTEK, 

bahasa, olahraga, seni budaya sesuai bakat dan minat. 

4) Menumbuhkan penghayatan aqidah pengalaman terhadap ajaran 

agama yang dianut serta budaya bangsa. 



57 

 

 

5) Menerapkan manajemen partisipasi kerja sama yang harmonis antara 

warga sekolah, komite, serta lingkungan. 

c. Tujuan SDN 2 Tonatan 

1) Siswa beriman bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

berakhlak mulia. 

2)   Siswa sehat jasmani dan rohani. 

3) Siswa memiliki dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan 

ketrampilan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih 

tinggi. 

4)   Mengenal dan mencintai bangsa, masyarakat, dan kebudayaan. 

5) Siswa kreatif, terampil, dan bekerja keras untuk dapat 

mengembangkan diri sendiri secara terus menerus. 

4. Struktur Organisasi SDN 2 Tonatan  

  Setiap kegiatan adalah tanggung jawab pelaksana yang akan mengarah 

pada pekerjaan fisik (nyata) untuk mencapai sebuah tujuan yang telah di 

tetapkan bersama. Oleh karena dalam pengembangan kerja fisik, tentu 

memerlukan suatu wadah tertentu yang disebut organisasi, yang tentunya 

setiap anggota menginginkan tercapainya suatu tujuan. 

  Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang di dalamnya 

melaksanakan berbagai kegiatan. Agar kegiatan-kegiatan tersebut berjalan 

dengan baik dan lancar, dibentuklah suatu organisasi sekolah sebagai 

penggerak keseluruhan penyelenggara sekolah. 
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  Struktur organisasi dalam suatu lembaga atau organisasi sangatlah 

penting, karena dengan melihat dan membacastruktur maka akan mudah 

mengetahui jumlah orang yang menduduki jabatan tertentu di lembaga 

tersebut. Oleh karena itu struktur organisi SDN 2 Tonatan dapat dilihat pada 

lampiran 11. 

5. Keadaan Kepala Sekolah dan Guru SDN 2 Tonatan 

  Dalam suatu lembaga pendidikan peran kepala sekolah dan guru 

sangat penting, terutama sebagai pendidik siswa. Tugas utama mereka adalah 

mendidik dan mengarahkan siswa ke dalam kegiatan belajar mengajar agar 

tercapai tujuan yang diharapkan. 

  SDN 2 Tonatan mempunyai tenaga pendidik dan kependidikan 

sebanyak 14 orang yang terdiri dari guru tetap 10 orang, guru tidak tetap 3 

orang, dan penjaga sekolah 1 orang. Dengan rincian dapat di lihat pada 

lampiran 9. 

6. Keadaan Siswa/siswi SDN 2 Tonatan 

  Berdasarkan data dokumentasi yang telah diperoleh peneliti, siswa 

SDN 2 Tonatan tahun pelajaran 2014/2015 berjumlah 202. Dengan rincian 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Keadaan siswa SDN 2 Tonatan 

 

Kelas 

Jenis kelamin 

Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

I 20 12 32 

II 19 11 30 

III 12 18 30 

IV 16 16 32 

V 15 19 34 

VI 24 20 44 

Jumlah 106 96 202 

 

7. Sarana dan Prasarana SDN 2 Tonatan 

  Sarana dan prasarana merupakan komponen penting yang ikut 

menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya sarana 

dan prasarana yang cukup memadai, akan memperlancar kegiatan belajar 
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mengajar sehingga bisa membantu tercapainya hasil yang diinginkan.Dengan 

rincian dapat di lihat pada lampiran 10. 

 

B. Deskripsi Data 

1. Data TentangLingkunganSekolah SDN 2 TonatanPonorogoTahunPelajaran 

2016/2017 

2. Untukmemperoleh data tentangLingkunganSekolah SDN 2 

TonatanPonorogoTahunPelajaran 2016/2017, 

penelitimengambilskordenganmenyebarangket. Adapunskorhasiljawaban 

lingkungan sekolah dapatdilihatpadatabel:  

Tabel 4.2SkorJawabanAngketLingkunganSekolah 

No X F 

1 102 2 

2 98 4 

3 97 3 

4 96 1 

5 93 1 

6 92 1 

7 90 1 

8 87 4 

9 86 3 
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No X F 

10 85 1 

11 78 3 

12 77 1 

13 76 1 

14 74 1 

15 71 1 

16 67 1 

17 63 1 

    N = 30 

 

3. Data TentangHasilBelajarMatematikasiswakelas II SDN 2 

TonatanPonorogoTahunPelajaran 2016/2017 

4. Untukmemperoleh data tentanghasilbelajarMatematikasiswaskelas II 

SDN 2 TonatanPonorogoTahunPelajaran 2016/2017, 

penelitimengambilnilai UTS matematika semester gasal. 

Adapunskorhasilbelajar matematikadapatdilihatpadatabel:  

 

Tabel 4.3Daftar HasilBelajarMatematikaSiswaKelas II SDN 2 

TonatanPonorogoTahunPelajaran 2016/2017. 

 

No X F 

1 95 1 

2 94 1 

3 93 2 
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No X F 

4 92 1 

5 91 4 

6 90 1 

7 89 3 

8 88 1 

9 87 1 

10 86 2 

11 85 1 

12 84 3 

13 82 1 

14 81 1 

15 79 2 

16 75 2 

17 72 3 

  N= 30 

 

C. Analisis Data  

1. Analisis Data tentangLingkungan Sekolah 

Untukmemperoleh data ini, penulismenggunakanmetodeangket yang 

disebarkankepada 30 siswakelas II untukmengetahuilingkungansekolah SDN 

2 TonatanPonorogo.Makasetelahdilakukanpenskoran, 

kemudiandicariMxdanSDxuntukmenentukankategori lingkungan sekolah 

siswa. 

Tabel 4.4PerhitunganMeanLingkunganSekolah 

Interval F X Fx 

98-104 6 101 606 

91-97 6 94 564 
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84-90 9 87 783 

77-83 4 80 320 

70-76 3 73 219 

63-69 2 66 132 

Jumlah 30  2624 

 

Mx=
 �� =

2624

30
= 87,03333333 

 

 

Tabel 4.5PerhitunganStandarDeviasiLingkunganSekolah 

Interval F X x’ fx’ (x’)2
 f(x’)2

 

98-104 6 101 +4 +24 16 96 

91-97 6 94 +3 +18 9 54 

84-90 9 87 +2 +18 4 36 

77-83 4 80 +1 +4 1 4 

70-76 3 73 0 0 0 0 

63-69 2 66 -1 -2 1 2 

Jumlah 30   62  192 

 

  = �   � ′ 2� −    � ′�  2

 

= 7 192

30
−   62

30
 2

 

= 7  6,4 − (2,066666667)2 

= 7  6,4 − 4,271111111 

= 7  2,128888889 

= 7  1,459071242 
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= 10,21349869 

Dari hasil di atas, dapatdiketahuiMx = 87,46666667 dan SDx = 

10,21349869. 

Untukmenentukanpemberianhukumanterhadapsiswaapakahtinggi, sedang, 

rendah, dibuatpengelompokkandenganrumussebagaiberikut: 

 

4) Skorlebihdari mean +1.SD adalahtingkattinggi 

5) Skorantara mean –1.SD sampai mean+1.SD adalahtingkatsedang 

6) Skorkurangdari mean –1.SD adalahtingkatrendah 

Adapunperhitungannyaadalahsebagaiberikut:  

+ 1.  = 87,46666667 + 1. 10,21349869 

= 87,46666667 + 10,21349869 

= 97,68016539 

= 98  dibulatkan  − 1.  = 87,46666667 − 1 . 10,21349869 

    = 87,46666667 − 10,21349869 

 = 77,25316798 

 = 78 (dibulatkan) 

Darirumusan di atas, diperolehpengklarifikasiansebagaiberikut:  

a. Nilai> 98  dalamkategoritinggi 

b. Nilai 77-98 dalamkategorisedang 
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c. Nilai< 77 dalamkategorirendah 

Tabel 4.6PenggolonganLingkunganSekolah 

Skor F Persentase Kategori 

> 98 2 6,666666667% Tinggi 

78-98 22 73,33333333% Sedang 

< 77 6 20% Rendah 

Jumlah 30 100%  

 

2. Analisis data tentanghasilbelajarmatematika 

Untuk memperoleh data ini peneliti menggunakan metode 

dokumentasi yang diambil dari nilai matematematika 30 siswa pada 

semester gasal, untuk mengetahui hasil belajar matematika semester gasal 

siswa kelas II SDN 2 Tonatan Ponorogo. 

Makasetelahdilakukanpenskoran, 

kemudiandicariMxdanSDxuntukmenentukankategorihasilbelajarmatemati

kasiswa. 

Tabel 4.7Perhitungan Standar Deviasi Hasil Belajar Matematika  

Siswa-Siswi  Kelas II SDN 2 Tonatan Ponorogo. 

No Y F FY Y2 FY2 

1 95 1 95 9025 9025 

2 94 1 94 8836 8836 

3 93 2 186 8649 17298 

4 92 1 92 8464 8464 

5 91 4 364 8281 33124 

6 90 1 90 8100 8100 

7 89 3 267 7921 23763 

8 88 1 88 7744 7744 
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No Y F FY Y2 FY2 

9 87 1 87 7569 7569 

10 86 2 172 7396 14792 

11 85 1 85 7225 7225 

12 84 3 252 7056 21168 

13 82 1 82 6724 6724 

14 81 1 81 6561 6561 

15 79 2 158 6421 12842 

16 75 2 150 5625 11250 

17 72 3 216 5184 15552 

Jumlah 1463 30 2559 126781 220037 

 

My=
 ��  

   =
2259

30
   = 85,3 

=   � 2

 −    �  2
 

=  220037

30
 −   2559

30
 2

 

 

     =   7334,56667 − 7276,09 

 

=  58,47667 

 

= 7,647221718 
 

  Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui My= 85,3 dan 

 =7,647221718Untuk mengetahui tingkatanhasil belajar 
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matematikasiswa-siswi  kelas II SDN 2 Tonatan Ponorogo itu termasuk 

dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah, maka dibuat pengelompokan 

skor dengan menggunakan patokan sebagai berikut:  

a. Skorlebihdari mean+1.SD adalahtingkattinggi 

b. Skorantara mean–1.SD sampai mean+1.SD adalahtingkatsedang 

c. Skorkurangdari mean–1.SD adalahtingkatrendah 

Adapunperhitungannyaadalahsebagaiberikut:  

+ 1.  = 85,3 + 1 .7,647221718 

  = 85,3 + 7,647221718 

    = 92,64722172 

 = 93  dibulatkan  − 1. = 85,3 − 1 .7,647221718 

 = 85,3 − 7,647221718 

 = 77,65277828 

   = 78  dibulatkan  

Darirumusan di atas, diperolehpengklarifikasiansebagaiberikut:  

a. Nilai> 93 dalam kategori tinggi 

b. Nilai 78-93 dalamkategorisedang 

c. Nilai< 78 dalam kategorirendah 

Tabel 4.8PenggolonganHasil Belajar Matematika 
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Skor F Persentase Kategori 

> 93 4 13,33333 % Tinggi 

78-93 21 70 % Sedang 

< 78 5 16,666667% Rendah 

Jumlah 30 100%  

  

  Untukmenganalisis data 

tentangpengaruhmengenailingkungansekolahterhadaphasilbelajarmatematikasi

swa, penelitimenggunakanteknikperhitunganAnalisisRegresi Linier 

Sederhanadenganmenggunakanberbagailangkahsebagaiberikut: 

 

1) Membuattabel perhitungan 

Tabel 

4.9TabelPerhitunganLingkunganSekolahdanHasilbelajarMatematika 

 

No.Resp X Y XY X2 Y2 

1 98 95 9310 9604 9025 

2 87 93 8091 7569 8649 

3 78 91 7098 6084 8281 

4 78 72 5616 6084 5184 

5 97 75 7275 9409 5625 

6 96 79 7584 9216 6241 

7 98 81 7938 9604 6561 

8 87 89 7743 7569 7921 

9 76 87 6612 5776 7569 

10 87 85 7395 7569 7225 

11 63 82 5166 3969 6724 

12 74 84 6216 5476 7056 

13 86 86 7396 7396 7396 

14 87 88 7656 7569 7744 

15 98 90 8820 9604 8100 
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No.Resp X Y XY X2 Y2 

16 92 92 8464 8464 8464 

17 102 94 9588 10404 8836 

18 86 75 6450 7396 5625 

19 71 72 5112 5041 5184 

20 67 72 4824 4489 5184 

21 86 84 7224 7396 7056 

22 77 79 6083 5929 6241 

23 85 84 7140 7225 7056 

24 90 86 7740 8100 7396 

25 78 89 6942 6084 7921 

26 97 89 8633 9409 7921 

27 102 91 9282 10404 8281 

28 98 91 8918 9604 8281 

29 97 91 8827 9409 8281 

30 93 93 8649 8649 8649 

Jumlah 2611 2559 223792 230501 219677 

 

 

2) Menghitungnilai    = 
∑�  = 

2611

30
= 87,03333333 = 87,0333 

3) Menghitungnilai   

  = 
 �  = 

2559

30
= 85,3 

4) Menghitungnilai 1 

    1= 
 ∑  − �. .  ∑  − � 2  

= 
 223792 −30. 87,0333 .(85,3)  230501 − 30.(87,0333)2  
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= 
223792−222718 ,217

230501−227243 ,8592667
 

= 
1073,7853

3257,1407333
 

= 0,32967114 = 0,3296 

5) Menghitungnilai 0 

0 = y - 1   
=  85.3 - 0,3296 x 87,0333 

= 85,3 - 28,68617568 

= 56,61382432 

6) Mendapatkan model/persamaanregresi linier sederhana 

y = 0 +  1  

=  56,61382432+ 0, 3296x 

7) Setelahmenemukan model persamaanregresi linier 

sederhanakemudianmelakukanujisignifikansi model 

denganlangkahsebagaiberikut:  

a) Menghitungnilai SSR 

SSR = 0 + 1 − ( )2�  

=  56,61382432  2559 + 0,3296  223792 − (2559)2

30
 

=  144874,7764 + 73761,8432 - 218282,7 

= 218636,6196 – 218282,7 

= 353,919635    
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b) Menghitungnilai SSE 

SSE =∑ 2 − ( 0 +  1 ) 

= 219677 – (56,61382432 x 2559 + 0,3296 x 223792) 

= 219677- (144874,7764 +73761,8432 

= 219677-218636,6196 

= 1040,3804 

c) Menghitungnilai SST 

SST = ∑ 2 − ( )2�  

= 219677 - 
(2559)2

30
 

= 219677 – 218282,7 

= 1394,3 

d) Menghitungnilai MSR  

MSR =  ��  = 
353,919635

1
= 353,919635 

e) Menghitungnilai MSE 

MSE = �� =  �−2
 

= 
1040,3804

1
=  

1040,3804

30−2
=

1040,3804

28
= 34,67934667 

f) Membuattableanova 

Tabel 5.1 Analysis of variance 

 

Variation 

source 

Degree  

Freedom 

(df) 

Sum of squre 

(SS) 

Mean Square 

(MS) 
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Regression 1 SSR = 

353,919635    

 

MSR = 

353,919635 

Error 28 SSE = 

1040,3804 

MSE = 

34,67934667 

Total 29  

SST = 1394,3 

 

 

g) MencariFhitung  

Fhitung =  

=  
353,919635

34,67934667
 

= 10,20548739 

h) Ftabel  = Fα (n−2) 

= F0,05 28 =4,20  

 

i) Kesimpulan 

Dari persamaanregresi linier sederhana di atas, makaFhitung >

Ftabel   artinya, variabel independen (X) 

yaitulingkungansekolahberpengaruhterhadapvariabledependen (Y) 

yaituhasilbelajarmatematikakelas II SDN 2 Tonatanponorogo 

j) MenghitungkoefisiendeterminasiMenghitungnilaiR2 

R2 =  
SSR

SST
 x 100% 

 = 
 353,919635

1394,3
 x 100% 
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 = 0,253833203 x 100%   

= 25,3833203%  

  Berdasarkanperhitungankoefisiendeterminasi 

(R2) di atas, didapatkan nilai sebesar 25,3833203%,artinyalingkun

gansekolahberpengaruh 25,3833203% 

terhadaphasilbelajarmatematikasiswakelas II SDN 2 

TonatanPonorogo, dan 74,6166797% sisanyadipengaruhiolehfaktor 

lain yang tidakmasukdalampenelitianini. 

 

D. Interpretasi dan Pembahasan  

 Hasil belajar siswa–siswi dipengaruhi oleh dua faktoryaitu Faktor internal dan 

eksternal,  faktor internal meliputikesehatan, intelegensidanbakat, 

minatdanmotivasi, dancarabelajar. Faktoreksternalmeliputi,keluarga, sekolah, 

masyarakat, danlingkungansekitar. 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa lngkungan sekolah 

berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa–siswi kelas II SDN 2 

Tonatan Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017. Dari hasil perhitungan 

menggunakan analisis RegresiLinier Sederhana di atas diperoleh Fhitung  sebesar 

10,20548739 dan  didapat  Ftabel  = Fα (n−2)= F0,05 28 = 4,20 yang telah 

dikonsultasikan dengan tabel distribusi F pada taraf signifikasi 5% diketahui 

Fhitung  = 10,20548739 dan Ftabel  = 4,20  sehingga Fhitung >Ftabel  maka Ho 
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ditolak dan Ha diterima. Dengan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan  lingkungan sekolah  terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas II SDN 2 Tonatan Ponorogo sebesar 25,3833203%. 

 Hal ini memberikan gambaran bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 

lingkungan sekolah dalam kategori sedang. Siswa dengan pengaruh  lingkungan 

sekolah yang tinggi akan memiliki hasil belajar yang tinggi pula. Sedangkan 

siswa dengan pengaruh lingkungan sekolah rendah akan memiliki hasil belajar 

yang rendah pula. Lingkungan sekolah siswa-siswi dapat berasal dari tiga 

indikator yaitu sarana dan prasarana sekolah, interaksi antara guru dengan peserta 

didik, interaksi antara peserta didik dengan peserta didik. 

 Dengan melihat hasil penelitian ini maka penelitian yang penulis lakukan 

dapat memperkuat penelitian yang sudah dilakukan dulu yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Evi Rahmawati, Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap Motivasi 

Belajar Siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 22 Pamulang, penelitian yang 

dilakukan oleh Binti Anita Sari, Korelasi Lingkungan Sekolah dengan Moral 

Siswa kelas IV di MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Ponorogo, 

SundaryaniPengaruh Lingkungan Sosial Sekolah terhadap Nilai Hasil Belajar Al-

Qur’an Kelas VII di MTS Ma’arif Sukosari Babadan Ponorogo. 

Hasil penelitian ini juga memperkuat teori yang dikatakan olehEuisKarwatidkk, 

pada buku ManajemenKelas(Classroom Management) Guru Profesional yang 

inspiratif, kreatif, menyenangkandanberprestasi. 
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Sekolahmerupakansalahsatuinstitusisosial yang mempengaruhi proses 

sosialisasidanberfungsiuntukmewariskankebudayaanmasyarakatkepadaanak. 

Lingkungansekolahtempatbelajarturutmempengaruhitingkatkeberhasilanbelajar.

Kualitas guru, metodemengajar, kesesuaiankurikulum, dengankemampuananak, 

keadaanfasilitas/perlengkapan di sekolah, keadaanruangan, jumlahmuridperkelas, 

pelaksanaantatatertib (disiplin) 

dapatmempengaruhiminatbelajardanhasilbelajarpesertadidik.
73

 

       Teori yang dikemukakan oleh Wasliman dalam buku teori belajar dan 

pembelajaran  di sekolah dasar. Sekolahmerupakansalahsatufaktor yang 

ikutmenentukanhasilbelajarsiswa. 

Semakintinggikemampuanbelajarsiswadankualitaspengajaran di sekolah, 

makasemakintinggi pula hasilbelajarsiswa.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

     Dari hasil penelitian tentang pengaruh lingkungan sekolah terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas II di SDN 2 Tonatan Ponorogo, dari 

urutan deskripsi data dan dianalisis data dengan menggunakan teknik analisis 

Regresi Linier Sederhanadalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Lingkungan Sekolah di SDN 2 Tonatan Ponorogo 

Dari perhitungan yang sudah penulis lakukan  dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan lingkungan sekolah di SDN 2 Tonatan secara umum dapat 

dikatakan sedang karena dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan 

persentasenya 73.33333333%. 

2. Hasil Belajar Matematika Siswa kelas 2 di SDN 2 Tonatan Ponorogo 

Dari perhitungan yang sudah penulis lakukan  dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan lingkungan sekolah di SDN 2 Tonatan secara umum dapat 

dikatakan sedang karena dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan 

persentasenya 70%. 

3. Berdasarkan dari analisis di atas dengan perhitungan statistik di 

kemukakan bahwa Fhitung   >Ftabel
  maka Ho ditolak. Artinya variabel X 
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yaitu lingkungan sekolah berpengaruh terhadap variabel Y yaitu hasil 

belajar matematika. 

B. Saran 

Beberapa saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian ini diantaranya 

adalah: 

1. Bagi sekolah 

Bagi sekolah hendaknya menciptakan suasana yang nyaman dan tenang 

serta memberikan sarana dan prasarana yang baik. 

2. Bagi siswa  

Hendaknya selalu belajar dengan baik dan memperbaiki diri agar siswa 

mampu mendapatkan hasil yang maksimal. 

3. Bapak/ibu guru 

Untuk selalu berperan aktif dalam membimbing belajar dan memberikan 

pelajaran agar siswa mampu memperbaiki kualitas dirinya sehingga 

mampu bersaing ditengah-tengah masyrakat. 

4. Peneliti 

Penelitian ini akan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk 

melakukan pembaharuan menyikapi masalah hasil belajar dan diharapkan 

meneliti faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar siswa yang belum 

peneliti teliti. 
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