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ABSTRAK 

 

Rohmawati, Siti Asma’ul Husna. 2019. Korelasi Antara 

Responsi Pengelolaan Kelas,Responsi Lingkungan Sekolah, 

Hasil Belajar Tematik Siswa Kelas V di MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019.Skripsi.Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Kurnia 

Hidayati, M. Pd. 

 

Kata Kunci: Pengelolaan Kelas, Lingkungan Sekolah, 

Hasil Belajar Tematik 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan 

pengelolaan kelas di sekolah yaitu sebagai berikut : 1) 

Kondisi fisik, 2) Kondisi Sosio-Emosional, 3) Kondisi 

Organisasional. 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,. 

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui : 1) 

pengelolaan kelas, 2) lingkungan sekolah, 3) hasil belajar 

tematik, dan 4) adanya korelasi antara pengelolaan kelas dan 

lingkungan sekolah dengan hasil belajar tematik siswa kelas 

V di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah 

pendekatan kuantitatif dengan uji statistik 

parametrik.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas V yang berjumlah 35 orang.Skala pengukuran 

instrumen penelitian menggunakan skala likert. Adapun 

teknik pengumpulan data menggunakan angket atau 



 

viii 
 

kuesioner untuk variabel Y1,Y2sedangkan teknik analisis 

data ada 2 yakni pra penelitian dan analisis penelitian.tahap 

pra penelitian ini dilakukan dengan menyebar angket 

pertama sebagi uji coba untuk uji validitas dan reliabilitas. 

Sedangkan tahap kedua dilakukan dengan menyebar angket 

yang kedua untuk uji normalitas dan korelasi. Untuk 

mengetahui korelasi antara variabel Y1,Y2,Y3dengan 

menggunakan rumus statistik korelasi product moment. 

Kesimpulan dari penelitian ini antara lain: 1) Ada 

korelasi responsi pengelolaan kelas dengan hasil belajar 

siswa kelas V MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019 dengan hasil perhitungan rtabel = 3,30 

dan rhitung = 0,363 pada taraf signifikansi 5% di mana rhitung  > 

rtabel maka Ha diterima. 2) Tidak ada korelasi responsiantara 

lingkungan sekolah dengan hasil belajar siswa kelas V MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 

dengan hasil perhitunganrtabel = 3,30 dan rhitung = 0,283 pada 

taraf signifikansi 5% di mana rhitung  < rtabel  maka Ha ditolak. 

3) Tidak adakorelasi responsiantara pengelolaan kelas dan 

lingkungan sekolah siswa kelas V MI Ma’arif Kadipaten 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 dengan hasil 

perhitungan rtabel = 3,30 dan rhitung = 0,315 pada taraf 

signifikansi 5% di mana rhitung  < rtabel  maka Ha ditolak. 4) 

Ada korelasi responsi pengelolaan kelas dan lingkungan 

sekolah dengan hasil belajar tematik siswa kelas V MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

Fhitung = 4,4> Ftabel = 3,30, yang artinya Ho ditolak dan Ha 

diterima. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia membutuhkan pendidikan dan 

sekaligus pembelajaran.Belajar merupakan sebuah 

proses yang dialami oleh setiap individu selama ia 

hidup. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh individu, 

pasti tidak akan terlepas dari makna belajar. Tidak ada 

ruang, waktu, dan tempat yang dapat membatasi proses 

belajar mengajar yang dialami oleh individu. Belajar 

dipahami sebagai sebuah proses yang berlangsung 

sepanjang hayat, oleh karena itu, perhatian tentang 

belajar, bagaimana belajar, proses belajar, dan hasil 

belajar telah menjadi bagian penting yang menjadi 

perhatian guru.
1
 

Menurut Moh Surya yang dikutip oleh Sobirin 

belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang 

dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan 

perilaku baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari 

pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi 

                                                           
1
 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas 

(Classroom Management) Guru Profesional yang Inspiratif, Kreatif, 

Menyenangkan dan Berprestasi (Bandung: Alfabeta, 2014), 186. 
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dengan lingkungannya.
2
 Belajar dan mengajar 

merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan 

satu sama lain. Dua konsep ini menjadi terpadu dalam 

satu kegiatan di mana terjadi interaksi guru dengan 

siswa, serta siswa dengan siswa pada saat pembelajaran 

berlangsung.Penilaian hasil belajar siswa mencakup 

segala hal yang dipelajari di sekolah, baik itu 

menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 

berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan kepada 

siswa.
3
 

Dengan demikian hasil belajar adalah sesuatu 

yang dicapai atau diperoleh peserta didik berkat adanya 

usaha atau pikiran yang mana hal tersebut dinyatakan 

dalam bentuk penguasaan, pengetahuan dan kecakapan 

dasar yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan 

sehingga nampak perubahan tingkah laku pada diri 

individu. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses 

belajar peserta didik diantaranya adalah ciri khas atau 

karakteristik peserta didik, sikap terhadap belajar, 

motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah bahan 

                                                           
2
 Sobirin, Kepala Sekolah, Guru dan Pembelajaran (Bandung: 

Nuansa Cendekia, 2018),167-177. 
3
Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar 

(Jakarta: Prenadamedia group, 2013), 6.  
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belajar, menggali hasil belajar, rasa percaya diri dan 

kebiasaan belajar. Adapun faktor ekstern yang 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik antara lain 

adalah faktor guru, lingkungan sosial, kurikulum 

sekolah, sarana dan prasarana.  

Pengelolaan kelas adalah salah satu tugas guru 

yang tidak pernah ditinggalkan. Guru selalu mengelola 

kelas ketika dia melaksanakan tugasnya. Pengelolaan 

kelas dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan 

belajar yang kondusif bagi anak didik sehingga tercapai 

tujuan pengajaran secara efektif dan efisien.Menurut 

Hadari Nawawi yang dikutip oleh Syaiful Bahri 

Djamarah  bahwa kegiatan manajemen atau pengelolaan 

kelas dapat diartikan sebagai kemampuan guru atau 

wali kelas dalam mendayagunakan potensi kelas berupa 

pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap 

personal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang 

kreatif dan terarah sehingga waktu dan dana yang 

tersedia  dapat dimanfaatkan secara efisien untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan kelas yang berkaitan 

dengan kurikulum dan perkembangan murid.
4
 

                                                           
4
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar 

Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 174 - 177. 
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Guru dalam peranannya sebagai pengelola kelas 

akan meningkatkan kemampuannya secara profesional. 

Guru harus memahami dengan baik bidang 

keguruannya yang ditekuninya dan senantiasa 

menegakkan prinsip profesinalitasnya, termasuk 

pengelolaan kelas. Dengan pengelolaan kelas, maka 

suasana pembelajaran diharapkan menjadi kondusif 

karena terkontrol melalui pengawasan guru terhadap 

kelas secara fisik maupun non fisik (siswa).
5
Dalam 

konteks kelas, guru sebagai seorang leader, guru juga 

berperan sebagai pengelola atau manajer pembelajaran 

(learning manager) yang mengelola kelas sebagai 

lingkungan belajar serta merupakan aspek dari 

lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi.
6
 

Dengan adanya berbagai masalah dalam 

pengelolaan kelas ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan oleh seorang guru, tenaga pendidik atau 

calon guru sebagai solusi dan upaya untuk membuat 

iklim kelas menjadi kondusif, yakni: 1) manajemen 

kelas harus memberi fasilitas untuk mengembangkan 

                                                           
5
Kompri, Manajemen Sekolah (Teori dan Praktek) (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 144. 
7
Novan Ardi Wiyani, Manajemen Kelas (Teori dan Aplikasi untuk 

Menciptakan Kelas Kondusif) (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 42. 
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kesatuan dan kerja sama, 2) anggota kelompok harus 

diberi kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan 

keputusan yang memberi efek kepada hubungan dan 

kondisi belajar.Dalam pengelolaan kelas 

memperhatikan tata ruang. Tata ruang yang nyaman dan 

strategis akan dapat menunjang proses pembelajaran.
7
 

Pengelolaan kelas yang baik tidak selamanya 

dapat dipertahankan, karena disebabkan dengan kondisi 

tertentu ada gangguan yang tidak dikehendakidatang 

dengan tiba-tiba.
8
Masalah pengelolaan kelas 

merupakan masalah yang cukup komplek, dikatakan 

demikian sebab, tingkah laku anak didik sangat 

bervariasi.Variasi tingkah laku anak didik merupakan 

permasalahan bagi guru dalam upaya mengelola kelas. 

Menurut Made Pidarta yang dikutip oleh Syaiful Bahri 

Djamarah, masalah-masalah pengelolaan kelas yang 

berhubungan dengan perilaku siswa adalah : 1) kurang 

kesatuan, 2) tidak ada standar perilaku dalam bekerja 

kelompok, 3) reaksi negatif terhadap anggota 

kelompok, 4) kelas mentoleransi kekeliruan-kekeliruan 

                                                           
7
Faizal Djabidi, Manajemen Pengelolaan Kelas (Malang: Madani, 

2017), 48. 
8
Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 2. 
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temannya, 5)mudah mereaksi negatif atau terganggu, 6) 

moral rendah, 7) tidak mampu menyesuaikan dengan 

lingkungan yang berubah.
9
 

Selain pengelolaan kelas, lingkungan yang 

kondusif sangat mendukung bagi kenyamanan dan 

kelangsungan proses pembelajaran yang dialami oleh 

peserta didik di kelas. Lingkungan sekolah yang 

kondusif  sangat diperlukan agar tercipta proses 

pembelajaran yang bermutu dan memotivasi guru untuk 

melaksanakan proses belajar mengajar yang optimal, 

karena guru merasa nyaman dengan lingkungan di 

sekitarnya.Keberhasilan belajar siswa secara mendasar 

dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal dan 

faktor eksternal. Hal-hal yang mencakup faktor intern 

antara lain adalah kecerdasan, bakat, motif, minat, 

perhatian, kesehatan jasmani dan cara belajar. 

Sedangkan yang mencakup faktor ekstern antara lain 

lingkungan alam, lingkungan keluarga, masyarakat, 

sekolah dan pelajaran.
10

 

Lingkungan sekolah adalah lingkungan tempat 

terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran yang 

                                                           
9
Ibid., 195. 

10
Kompri, Manajemen Sekolah (Teori dan Praktek) (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 321. 
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dilaksanakan secara sistematis, terprogram dan terncana 

mulai dari tingkat dasar sampai tingkat pendidikan yang 

lebih tinggi, sehingga hasilnya nanti maksimal, baik 

bagi pendidik maupun bagi orang yang menjadi subjek 

pendidikan itu sendiri yaitu anak didik. Adanya 

pengaruh-pengaruh lingkungan sekolah baik secara 

langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi 

proses pembelajaran maupun hasil dari proses 

pembelajaran tersebut atau juga dapat disebut prestasi 

yang dicapai siswa.
11

 

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan pada 

14 Nopember 2018 di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

ditemukan masalah ketika masuk ruang kelas di kelas 

V, bahwasanya pada saat jam pembelajaran 

berlangsung hampir semua peserta didik tidak 

memperhatikan ketika guru menjelaskan materi mereka 

ramai sendiri keluar masuk kelas, bermain lempar-

lemparan kertas dengan teman. Ketika peneliti 

menanyai beberapa anak, mereka mengatakan jika di 

kelas bosan, panas dan lain-lain.Dari permasalahan di 

atas, mengakibatkan hasil belajar siswa kelas V kurang 

memuaskan, ada siswa yang hasil belajarnya tinggi ada 

                                                           
11

Ibid., 322. 
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yang hasil belajarnya cukup dan ada siswa yang hasil 

belajarnya rendah.Seperti yang terjadi pada hasil Ujian 

Tengah Semester (UTS) semester satu.
12

 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

judul “Korelasi antara ResponsiPengelolaan Kelas, 

Responsi Lingkungan Sekolah, Hasil Belajar 

TematikSiswa Kelas V Di MI Ma’arif Kadipaten 

Ponorogotahun Pelajaran 2018/2019” 

 

B.  Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat 

ditindaklanjuti dalam penelitian ini.Namun, karena 

luasnya bidang cakupan dan agar tidak terjadi 

kerancauan dalam penelitian serta mengingat 

keterbatasan waktu, tenaga dan lain sebagainya, maka 

perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah “pengelolaan 

kelas dan lingkungan sekolah yang turut 

mempengaruhi proses dan hasil belajar tematik siswa 

                                                           
12

Hasil Observasi yang dilakukan pada tanggal 14 Nopember 2018 di 

MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo. 
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kelas V di  MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo tahun 

Pelajaran 2018/2019”. 

 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Adakah korelasi responsipengelolaan kelas dengan 

hasil belajar tematiksiswa kelas V di MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019? 

2) Adakah korelasiresponsilingkungan sekolah dengan 

hasil belajar tematik siswa kelas V di MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogotahun pelajaran 2018/2019? 

3) Adakah korelasi responsi pengelolaan kelas dan 

lingkungan sekolah dengan hasil belajar tematik 

siswa kelas V di MI Ma’arif kadipaten Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019? 

4) Adakah korelasiresponsi pengelolaan kelas dan 

lingkungan sekolah dengan hasil belajar 

tematiksiswa kelas V di MI Ma’arif Kadipaten tahun 

pelajaran 2018/2019?  
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Untuk mengetahui responsipengelolaan kelas 

denganhasil belajar tematik siswa kelas V di MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogotahun pelajaran 

2018/2019. 

2) Untuk mengetahui responsilingkungan sekolah 

dengan hasil belajar tematik siswa kelas V di MI 

Ma’arif KadipatenPonorogo tahun pelajaran 

2018/2019. 

3) Untuk responsipengelolaan kelas dan responsi 

lingkungan sekolah siswa kelas V di MI Ma’arif 

KadipatenPonorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

4) Untuk mengetahui responsipengelolaan kelas dan 

lingkungan sekolah dengan hasil belajar tematik 

siswa kelas V di MI Ma’arif KadipatenPonorogo 

tahun pelajaran 2018/2019. 
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E.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian 

ini adalah sekurang-kurangnya terdapat dua aspek, 

yaitu: 

1) Manfaat Teoritik 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

konstribusi bagi perkembangan dalam bidang 

ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan. 

b. Dapat digunakan sebagai acuan dan bahan 

pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 

2) Manfaat Praktis 

a. Bagi pihak sekolah 

1) Penelitian ini dapat dijadikanbahan masukan 

dalam upaya menciptakan inovasi bagi guru-

guru yang lain. 

2) Memberikan pengalaman bagi sekolah yang 

berkaitan dengan pengelolaan kelas dan dapat 

menumbuhkan iklim pembelajaran yang 

kondusif sehingga tercipta kualitas 

pembelajaran yang baik, aktif, efektif dan 

inovatif.  

3) Dapat menjadi bahan masukan guna 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan 
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adanya lingkungan sekolah dan pengelolaan 

kelas yang efektif dan kondusif. 

b. Bagi Guru 

Meningkatkan kualitas guru yang inovatif dan 

kreatif saat kegiatan belajar mengajar dalam 

mengondisikan kelas yang kondusif sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa lebih 

baik dari yang sebelumnya. 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

kajian dan penunjang dalam mengembangkan 

pengetahuan penelitian yang berkaitan dengan 

topik tersebut serta untuk meningkatkan 

kualitas diri sebagai calon pendidik yang 

profesional. 

d.Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan siswa akan senantiasa 

meningkatkan hasil pembelajaran sesuai 

dengan yang diharapkan. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian 

dan agar dapat dicerna secara runtut, diperlukan sebuah 
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sistematika pembahasan. Dalam laporan penelitian ini, 

peneliti mengelompokkan menjadi 5 bab yang masing-

masing bab terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan 

satu sama lain. Sistematika dan pembahasan skripsi ini 

dirancang untuk diuraikan dengan sistematika sebagai 

berikut: 

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang berisi 

latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, berisi tentang landasan teori tentang 

pengelolaan kelas, lingkungan sekolah, dan hasil 

belajar, telaah hasil penelitian terdahulu serta kerangka 

berpikir dan pengajuan hipotesis. 

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang 

meliputi rancangan penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi dan sampel, instrumen 

pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data. 

Bab keempat, berisi temuan dan hasil penelitian 

yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, 

deskripsi data, analisis data (pengajuan hipotesis) serta 

pembahasan dan interpretasi. 
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Bab kelima, merupakan penutup dari laporan 

penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. 

  



 
 

15 

BAB II 

LANDASAN TEORI ATAU TELAAH 

PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERPIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Tinjauan tentang Pengelolaan Kelas 

a. Pengertian Pengelolaan Kelas 

Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang 

dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan 

belajar mengajar atau yang membantu dengan 

maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga 

dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang 

diharapkan.
13

Atau dapat dikatakan bahwa 

pengelolaan kelas usaha sadar untuk mengatur 

kegiatan proses belajar mengajar secara 

sistematis. Usaha sadar itu mengarah pada 

penyiapan bahan belajar, penyiapan sarana dan 

prasarana, alat peraga, pengaturan ruang 

belajar, mewujudkan situasi atau kondisi 

                                                           
13

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar 

Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta,2010), 177. 
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proses belajar mengajar dan pengaturan waktu 

sehingga pembelajaran berjalan dengan baik 

dan tujuan kurikuler dapat tercapai. Terkait 

dengan kegiatan pengelolaan kelas secara garis 

besar terdiri dari :Pengaturan orang (siswa).  

Siswa adalah orang yang melakukan 

aktivitas dan kegiatan di kelas yang 

ditempatkan sebagai objek dan arena 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

kesadaran manusia, maka siswa bergerak 

kemudian menduduki fungsi sebagai 

objek.
14

 

1) Pengaturan fasilitas. 

Aktivitas dalam kelas baik guru 

maupun siswa dalam kelas 

kelangsungannya akan banyak dipengaruhi  

oleh kondisi dan situasi fisik lingkungan 

kelas.
15

 

b. Peran Guru dalam Strategi Pengelolaan 

Kelas 

                                                           
14

Kompri, Manajemen Sekolah (Teori dan Praktek) (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 142. 
15

Ibid., 143. 
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Proses belajar mengajar merupakan inti 

dari proses pendidikan secara keseluruhan di 

antaranya guru merupakan salah satu faktor 

yang penting dalam menentukan berhasilnya 

proses belajar mengajardi dalam kelas. Peranan 

guru dalam proses belajar mengajar adalah 

sebagai berikut : 

1) Guru sebagai demonstrator 

Guru menjadi sosok yang ideal bagi 

siswanya hal ini dibuktikan apabila ada orang 

tua yang memberikan argumen yang berbeda 

dengan gurunya maka siswa tersebut akan 

menyalahkan argumen si orang tua dan 

membenarkan seorang guru. Guru adalah 

acuan bagi peserta didiknya oleh karena itu, 

segala tingkah laku yang dilakukannya 

sebagian besar akan ditiru oleh siswanya. 

Guru sebagai demonstrator dapat diasumsikan 

guru sebagai teladan bagi siswanya dan 

contoh bagi peserta didik. 

2) Guru sebagai evaluator 

Rangkaian evaluasi meliputi persiapan, 

pelaksanaan, evaluasi.Tingkat 
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mengaplikasikan, analisis,sintesis atau analisis 

dalam berbagai sudut, evaluasi.Manfaat 

evaluasi biasa digunakan sebagai umpan balik 

untuk siswa sehingga hasil nilai bukan hanya 

satu poin melainkan menjadi solusi untuk 

mencari kelemahan di pembelajaran yang 

sudah diajarkan. Hal yang penting dalam 

melaksanakan evaluasi oleh semua aspek baik 

efektif, evaluasi dan proses evaluasi. 

3) Guru sebagai pengelola kelas 

Guru sebagai pengelola kelas, agar anak 

didik betah tinggal di kelas dengan motivasi 

yang tinggi untuk senantiasa belajar di 

dalamnya. Beberapa fungsi guru sebagai 

pengelola kelas antara lain merancang tujuan 

pembelajaran dan mengorganisasi beberapa 

sumber pembelajaran memotivasi, mendorong 

dan menstimulasi siswa. 

4) Guru sebagai fasilitator. 

Seorang guru harus dapat menguasai 

materi, media dan strategi yang akan 

digunakan dalam mengajar bahkan 

lingkungan sendiri juga termasuk sebagai 
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sumber belajar yang harus dipelajari oleh 

seorang guru. Seorang siswa mempunyai 

beberapa kemampuan menyerap materi 

berbeda-beda oleh karena itu, pendidik harus 

pandai dalam merancang media dan strategi 

untuk membantu siswa agar mudah 

memahami pelajaran.
16

 

c. Faktor-faktor Pengelolaan Kelas 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

perencanaan pengelolaan kelas di sekolah yaitu 

sebagai berikut : 

1) Kondisi fisik 

fisik tempat belajar mempunyai 

pengaruh penting terhadap hasil 

pembelajaran. Lingkungan fisik yang 

menguntungkan dan memenuhi syarat 

minimal mendukung meningkatnya 

intensitas proses pembelajaran dan 

mempunyai pengaruh positif terhadap 

pencapaian tujuan pengajaran. Lingkungan 

fisik yang dimaksud meliputi ruangan 
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Bambang Ismaya, Pengelolaan Pendidikan (Bandung: Refika 

Aditama,2015), 73 - 74. 
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tempat berlangsungnya proses belajar 

mengajar, pengaturan tempat duduk, 

ventilasi, pengaturan cahaya dan 

pengaturan tempat penyimpanan barang-

barang. 

2) Kondisi Sosio-Emosional 

Kondisi sosio emosional dalam kelas 

akan mempunyai pengaruh yang cukup 

besar terhadap proses belajar mengajar, 

kegairahan siswa dan efektivitas 

tercapainya tujuan pengajaran. Kondisi 

sosio emosional tersebut meliputi tipe 

kepemimpinan, sikap guru, suara guru dan 

pembinaan hubungan baik atau raport. 

3) Kondisi Organisasional 

Kegiatan rutin yang secara 

organisasional dilakukan baik tingkat kelas 

maupun tingkat sekolah akan dapat 

mencegah masalah pengelolaan kelas. 

Dengan kegiatan rutin yang telah diatur 

secara jelas dan telah dikomunikasikan 

kepada semua siswa yang secara terbuka 

dan jelas bagi mereka, akan menyebabkan 
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tertanamnya pada diri siswa kebiasaan yang 

baik. Suhardan mengatakan kegiatan 

rutinitas tersebut antara lain pengaturan 

pembelajaran, guru berhalangan hadir, 

masalah antar siswa, upacara bendera dan 

kegiatan lainnya.
17

 

d. Penataan Ruang kelas 

Agar tercipta suasana belajar yang 

menggairahkan, perlu diperhatikan pengaturan 

atau penataan ruang kelas atau 

belajar.Penyusunan dan pengaturan ruang 

belajar hendaknya memungkinkan anak duduk 

berkelompok dan memudahkan guru bergerak 

secara leluasa untuk membantu siswa dalam 

belajar.Dalam pengaturan belajar, hal yang 

harus diperhatikan adalah sebagai berikut. 

1) Pengaturan tempat duduk 

Dalam belajar siswa memerlukan tempat 

duduk.Tempat duduk mempengaruhi siswa 

dalam belajar. Bila tempat duduknya 

bagus,tidak terlalu rendah, tidak terlalu besar, 
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Kompri, Manajemen Sekolah (Teori dan Praktek) (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 148 - 149. 
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bundar, persegi empat panjang sesuai dengan 

keadaan tubuh siswa, maka akan dapat belajar 

dengan tenang dan nyaman.  

Bentuk dan ukuran tempat yang 

digunakan sekarang bermacam-macam, ada 

yang satu tempat duduk dapat diduduki oleh 

beberapa orang ada pula yang hanya dapat 

diduduki oleh seorang siswa.Sebaiknya tempat 

duduk siswa itu ukurannya jangan terlalu 

besar agar mudah diubah-ubah 

formasinya.Ada beberapa bentuk formasi 

tempat duduk yang dapat digunakan sesuai 

dengan kebutuhan. Apabila pengajaran itu 

akan ditempuh dengan berdiskusi, maka 

formasitempat duduknya sebaiknya berbentuk 

melingkar. Jika pengajaran ditempuh dengan 

metode ceramah, maka tempat duduknya 

sebaiknya berderet memanjang ke belakang. 

Menurut Sudirman yang dikutip oleh 

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain 

mengemukakan beberapa contoh formasi 

tempat duduk, yaitu posisi berhadapan, posisi 
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setengah lingkaran dan posisi berbaris ke 

belakang.
18

 

2) Pengaturan alat pelajaran 

Di antara alat-alat pengajaran di kelas 

yang harus diatur antara lain adalah 

perpustakaan, alat-alat peraga media 

pengajaran, papan tulis, kapus dan lain-lain, 

papan presensi siswa 

3) Penataan keindahan dan kebersihan kelas 

a) Hiasan dinding (pajangan kelas) 

hendaknya dimanfaatkan untuk 

kepentingan pengajaran, misalnya 

burung garuda, teks proklamasi, slogan 

pendidikan, gambar para pahlawan dan 

peta atau globe. 

b) Penempatan lemari misalnya untuk buku 

di depan, alat-alat peraga di belakang. 

c) Pemeliharaan kebersihan misalnya siswa 

bergiliran untuk membersihkan kelas, 

guru memeriksa kebersihan dan 

ketertiban di kelas. 
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Mengajar  (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 204 - 205. 
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4) Ventilasi dan tata cahaya 

Adanya ventilasi yang sesuai dengan 

ruangan kelas, sebaiknya tidak merokok, 

pengaturan cahaya perlu diperhatikan, cahaya 

yang masuk harus cukup, masuknya dari arah 

kiri, jangan berlawanan dengan bagian depan.  

Akhirnya, untuk memberikan pelayanan yang 

sebaik-baiknya bagi siswa dalam belajar, hal-

hal berikut kiranya dapat dijadikan pegangan, 

antara lain yaitu: 

a) Mengatur tempat duduk siswa harus 

mencerminkan belajar efektif. Bangku 

disediakan yang memungkinkan 

dipindah-pindah atau diubah tempatnya. 

b) Ruangan kelas yang bersih dan segar 

akan menjadikan siswa bergairah dalam 

belajar. 

c) Memelihara dan kenyamanan suatu 

kelas atau ruang belajar, sama artinya 

dengan mempermudah siswa menerima 

pelajaran.
19

 

d)  

                                                           
19

Ibid.,206 - 207. 
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2. Lingkungan Sekolah 

a. Pengertian Lingkungan Sekolah 

Menurut Soetopo yang dikutip oleh 

Komprilingkungan sekolah adalah suatu 

lingkup tanggung jawab yang besar artinya di 

dalam administrasi pendidikan yang termasuk 

juga layanan kegiatan yang berhubungan 

dengan adanya keterpurukan pemakaian 

fasilitas sekolah dan dalam keadaan dapat 

digunakan. Lingkungan sekolah adalah segala 

sesuatu yang ada di luar dari individu suatu 

lembaga pendidikan yang dimana di dalamnya, 

mendapat sarana dan prasarana sekolah, 

jumlah guru dan siswanya yang memadai serta 

fasilitas lain yang dapat menunjang proses 

pembelajaran di sekolah dimana tugas anak 

adalah untuk mendapatkan 

pendidikan.
20

Sartain membagi lingkungan itu 

menjadi tiga bagian penting, yaitu: 

1) Lingkungan alam atau luar (External or 

Physical Environment). 
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Kompri, Manajemen Sekolah (Teori dan Praktek) (Bandung: 

Alfabeta, 2014),321 - 322. 
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2) Lingkungan dalam (Internal 

Environment). 

3) Lingkungan sosial (Social Environment) 

b. Unsur-unsur Lingkungan Sekolah 

 Beberapa unsur yang ada di lingkungan 

sekolah yang dapat mempengaruhi belajar 

adalah : 

1) Metode Mengajar 

2) Kurikulum  

3) Relasi guru dengan peserta didik 

4) Relasi peserta didik dengan peserta didik. 

5) Disiplin sekolah. 

6) Alat pelajaran. 

7) Waktu sekolah. 

8) Standar pelajaran di atas ukuran. 

9) Keadaan gedung. 

10) Cara belajar. 

11) Tugas rumah.
21

 

c. Macam-macam Lingkungan Sekolah 

Sekolah merupakan salah satu institusi 

sosial yang mempengaruhi proses sosialisasi 

dan berfungsi untuk mewariskan kebudayaan 
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atau masyarakat kepada anak. Sekolah 

didirikan oleh masyarakat atau negara untuk 

membantu memenuhi kebutuhan keluarga yang 

sudah tidak mampu lagi memberi bekal 

persiapan hidup bagi anak-

anaknya.Lingkungan sekolah tempat belajar 

turut mempengaruhi tingkat keberhasilan 

belajar.Kualitas guru metode mengajar, 

kesesuaian kurikulum, dengan kemampuan 

anak, keadaan fasilitas atau perlengkapan di 

sekolah, keadaan ruang, jumlah murid 

perkelas, pelaksanaan tata tertib atau disiplin 

dapat mempengaruhi minat belajar dan hasil 

belajar peserta didik.
22

Lingkungan sekolah 

terdiri dari sejumlah komponen penting 

diantaranya adalah : 

1) Lingkungan Fisik 

a) Sarana Sekolah 

Menurut Moh Surya yang dikutip 

oleh Euis Karwati mengatakan, bahwa 

untuk mencapai keberhasilan kurikulum 

di sekolah perlu dukungan sarana dan 

                                                           
22
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prasarana yang memadai.Sarana dan 

prasarana yang memadai diperlukan 

untuk kelancaran pelaksanaan 

kurikulum. Ketersediaan sarana dan 

prasarana belajar yang memadai akan 

dapat mencapai hasil belajar yang lebih 

efisien dibandingkan dengan keadaan 

fasilitas belajar yang kurang memadai. 

Misalnya di kelas terdapat papan tulis, 

meja, kursi globe, peta dunia, tempat 

sampah, taplak meja, sapu, absensi, 

papan pengurus kelas, kapur dan 

penghapus.
23

 

b) Prasarana Sekolah 

Prasarana adalah benda atau alat 

yang tidak dapat dipindah-pindah 

maupun digerakkan.Berikut ini beberapa 

prasarana yang mendukung proses 

pembelajaran di kelas, yaitu: 
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Euis Karwati, dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas 

(Classroom Management) Guru Profesional yang Inspiratif, Kreatif, 
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(1) Perpustakaan 

Salah satu yang diperlukan 

dalam proses belajar mengajar yaitu 

penggunaan sumber belajar. Sumber 

belajar merupakan media 

pembelajaran yang dapat mendorong, 

memotivasi mempermudah konsep 

yang abstrak dan mempertinggi daya 

serap atau referensi belajar peserta 

didik.Sumber belajar yang diperlukan 

peserta didik dapat diperoleh dari 

perpustakaan 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 secara efektif dan 

efisien. 

(2) Ruang kelas  
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Keadaan fasilitas fisik tempat 

belajar di sekolah sangat 

mempengaruhi proses belajar 

mengajar, dan untuk dapat belajar 

dengan efektif, diperlukan lingkungan 

fisik yang baik dan teratur, misalnya 

ruang belajar harus bersih, ruangan 

cukup terang dan cukup sarana yang 

diperlukan untuk belajar. 

(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 

dapat mempengaruhi minat peserta 

didik dalam belajar. Jika keadaan 

gedung memadai, maka minat 

peserta didik dalam belajar akan 

meningkat begitupun sebaliknya, 

minat belajar peserta didik akan 

menurun apabila kondisi atau 

keadaan gedung tidak memadai. 
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Oleh karena itu, ukuran ruangan, 

pengaturan cahaya, ventilasi dan 

suasana tempat belajar harus 

diperhatikan. 

c) Kelengkapan sekolah 

Kelengkapan sarana belajar yang 

dimiliki peserta didik secara umum 

adalah segala sesuatu (benda) baik 

secara langsung maupun tidak langsung 

dapat menunjang proses belajar 

mengajar. Lengkap dan tidaknya 

peralatan belajar, baik yang dimiliki 

peserta didik itu sendiri, maupun yang 

dimiliki sekolah dapat menimbulkan 

hasil tertentu terhadap hasil belajar 

peserta didik, kekurangan peralatan 

belajar dapat membawa akibat yang 

negatif antara lain misalnya peserta didik 

tidak terbiasa belajar secara baik 

sehingga sulit diharapkan untuk 

mencapai prestasi tinggi. Dengan 

demikian, peralatan yang mendukung 

kelengkapan sarana belajar sangat 
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dominan dalam mendukung keberhasilan 

proses belajar dan mendorong minat 

peserta didik dalam belajar.
24

 

2) Lingkungan Non Fisik atau 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 di dalamnya ada proses yang 

saling mempengaruhi, mengubah dan 

memperbaiki. Interaksi belajar 

mengajar adalah suatu kegiatan sosial 

karena antara peserta didik dengan 

peserta didik dan peserta didik dengan 

gurunya ada suatu komunikasi sosial 

atau pergaulan. 
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b) Interaksi antara peserta didik dengan 

peserta didik 

Seorang guru yang kurang 

mendekati peserta didik dan kurang 

bijaksana, tidak akan dapat melihat di 

dalam kelas terjadi persaingan yang 

tidak sehat, jiwa kelas tidak terbina 

dengan baik, bahkan hubungan masing-

masing peserta didik tidak tampak. 

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. Dengan demikian, minat 

untuk belajar peserta didik berkurang 

dan malas untuk masuk sekolah dengan 

berbagai alasan. Jika hal ini terjadi, 

maka akan memberikan pengaruh yang 

negatif terhadap proses pembelajaran 

peserta didik. 
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d. Syarat-syarat Lingkungan yang Nyaman 

 Lingkungan sekolah yang nyaman 

merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pembelajaran 

peserta didik.
25

 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 atau apel pagi 

dan kegiatan perayaan atau 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 

                                                           
25

Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas 

(Classroom Management) Guru Profesional yang Inspiratif, Kreatif, 

Menyenangkan dan Berprestasi (Bandung: Alfabeta, 2014),275. 



35 

 

naik.Inilah yang menjadikan jumlah oksigen 

(O2) berkurang padahal Oksigen adalah salah 

satu unsur pendukung kecedasan 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 di lingkungan 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 

sumur resapan air untuk mengaliri air hujan 

agar tidak menjadi genangan air yang dapat 

menjadikan kotor lingkungan sekolah atau 

bahkan membahayakan apabila didiami oleh 
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jentik-jentik nyamuk misalnya nyamuk demam 

berdarah. 

4. Tempat pembuangan sampah 

Sampah adalah salah satu musuh utama 

manusia yang memengaruhi kemajuan 

peradaban.Semakin bersih suatu tempat, maka 

semakin beradab orang-orang di tempat 

itu.Terbukti dari kesadaran penduduk-

penduduk di negara maju yang sadar untuk 

tidak membuang sampah sembarangan.Dalam 

masalah sampah di sekolah, perlu ditumbuhkan 

kesadaran pada seluruh warga sekolah untuk 

turut menjaga lingkungan.Caranya adalah 

dengan menyediakan tempat pembuangan 

sampah berupa tong-tong dan tempat 

pengumpulan sampat akhir di sekolah dan 

memberikan contoh kepada siswa untuk selalu 

membuang sampah pada tempatnya. 

5. 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 
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baik, akan menghindarkan peserta didik 

terkena bibit penyakit yang membahayakan. 

Selain itu, toilet yang bersih akan membuat 

sekolah tampak menjadi indah secara 

keseluruhan. 

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. 

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 makan 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. 
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8. Lingkungan sekitar sekolah yang 

mendukung 

Adanya kasus di beberapa daerah, 

misalnya lingkungan sekolah yang dekat 

dengan pabrik yang bising dan berpolusi udara 

atau lingkungan sekolah yang berada di pinggir 

jalan raya yang selalu padat atau bahkan 

lingkungan sekolah yang letaknya berdekatan 

dengan tempat pembuangan sampah atau 

sungai yang tercemar sampah sehingga 

menimbulkan ketidaknyamanan akibat 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 memeperhatikan generasi 

penerusnya ini, karena beberapa kasus terjadi 

malah diakibatkan oleh pemerintah itu sendiri. 

Contohnya, sebuah sekolah yang sudah berada 

di lingkungan yang mendukung, tapi tiba-tiba 
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harus merasakan imbas dari pembangunan 

proyek sekitar sekolah itu akibat pemerintah 

yang tidak mengindahkan sistem 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 tetapi dengan asal-asalan.Ini 

juga adalah kewajiban pemerintah untuk 

mengatasinya.Karena bangunan sekolah sudah 

semestinya dibangun dengan kokoh dan 

memiliki syarat-syarat bangunan yang sehat 

seperti ventilasi yang cukup dan ruang-ruang 

kelas yang ideal. Mungkin banyak sekali syarat 

lingkungan sekolah yang nyaman, tapi 

kesembilan  poin ini sudah cukup untuk 

menjadikan suasana belajar dan mengajar bisa 

menyenangkan bagi siswa dan gurunya. 

Prestasi belajar di sekolah tidak hanya 

dipengaruhi oleh bagaimana anak-anak giat 

belajar dan dapat memahami pelajaran di 

sekolah, tapi juga kondisi lingkungan sekolah 
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yang mendukung.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.
26

 

3.Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Abdurrahman yang dikutip 

oleh Asep hasil belajar adalah kemampuan 

yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu 

proses dari seseorang yang berusaha untuk 

memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku 

yang relatif menetap. Dalam kegiatan 

pembelajaran atau kegiatan intruksional, 

biasanya guru menetapkan tujuan 

belajar.Siswa yang berhasil dalam belajar 
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adalah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran atau tujuan intruksional.
27

 

Hasil belajar dapat dijelaskan seringkali 

digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui 

seberapa jauh seseorang menguasai bahan 

yang sudah diajarkan.Hasil belajar dapat 

dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya, yaitu hasil dan belajar. 

Pengertian hasil (product) menunjuk pada 

suatu perolehan akibat dilakukannya suatu 

aktivitas atau proses yang mengakibatkan 

berubahnya input secara fungsional. Hasil 

produksi adalah perolehan yang didapatkan 

karena adanya kegiatan mengubah bahan (raw 

materials) menjadi barang jadi (finished 

goods).
28

 

Sebagai kegiatan yang berupaya untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam 

mencapai tujuan yang ditetapkan, maka 

evaluasi hasil belajar memiliki sasaran berupa 
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2014), 44. 



42 

 

ranah-ranah yang terkandung dalam tujuan 

pembelajaran.
29

Menurut Benyamin Bloom 

yang dikutip oleh Sobirin menyebutkan tiga 

kawasan perilaku sebagai hasil pembelajaran 

yaitu, ranah afektif, ranah kognitif dan ranah 

psikomotorik.Ketiga ranah tersebut yang 

menjadi objek penilaian hasil belajar.Di antara 

ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling 

banyak dinilai para pendidik di sekolah karena 

berkaitan dengan kemampuan para siswa 

dalam menguasai bahan pengajaran.
30

 

1) Ranah Kognitif 

Yaitu kemampuan yang berkenaan 

dengan pengetahuan, penalaran atau pikiran 

yang terdiri dari kategori pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis 

dan evaluasi. 

2) Ranah Afektif 

Yaitu kemampuan yang 

mengutamakan perasaan, emosi, dan 

                                                           
29

 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2009), 201. 
30

Sobirin, Kepala Sekolah Guru dan Pembelajarannya (Bandung: 

Nuansa, 2018), 189. 
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reaksi-reaksi yang berbeda dengan 

penalaran yang terdiri dari kategori 

penerimaan, partisipasi, penilaian atau 

penentuan sikap, organisasi dan 

pembentukan pola hidup. 

3) Ranah Psikomotorik 

Yaitu kemampuan yang 

mengutamakan keterampilan jasmani yang 

terdiri dari persepsi, kesiapan, gerakan 

terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan 

kompleks, penyesuaian pola gerakan dan 

kreativitas.
31

 

b. Macam-macam Hasil Belajar 

1) Pemahaman Konsep 

Pemahaman menurut Bloom yang 

dikutip oleh Ahmad Susanto diartikan 

sebagai kemampuan untuk menyerap arti 

dari materi atau bahan yang dipelajari. 

Pemahaman menurut Bloom ini adalah 

seberapa besar siswa mampu menerima, 

menyerap, dan memahami pelajaran yang 
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Novan Ardi Wiyani, Manajemen Kelas (Teori dan Aplikasi untuk 
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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.
32

 

2) Keterampilan Proses 

Usaman dan Setiawati yang dikutip 

oleh Ahmad Susanto 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 individu siswa. Keterampilan 

berarti kemampuan menggunakan pikiran, 

nalar, dan perbuatan secara efektif dan 

efisien untuk mencapai suatu hasil tertentu, 

termasuk kreativitasnya. 
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3) Sikap  

Menurut Sudirman yang dikutip oleh 

Ahmad Susantosikap merupakan 

kecenderungan untuk melakukan sesuatu 

dengan cara, metode, pola dan teknik 

tertentu terhadap dunia sekitarnya baik 

berupa individu-individu maupun objek-

objek tertentu. Sikap merujuk pada 

perbuatan, perilaku atau tindakan 

seseorang. 

Dalam hubungannya dengan hasil 

belajar siswa, sikap ini lebih diarahkan 

pada pengertian pemahaman konsep.Dalam 

pemahaman konsep, maka domain yang 

sangat berperan adalah domain kognitif.
33

 

c. Faktor yang Mempengaruhi Hasil belajar 

Menurut teori Gestalt yang dikutip oleh 

Ahmad Susanto, belajar merupakan suatu 

proses perkembangan. Artinya bahwa secara 

kodrati jiwa raga anak mengalami 

perkembangan.Perkembangan sendiri 

memerlukan sesuatu baik yang berasal dari 
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diri siswa sendiri maupun pengaruh dari 

lingkungannya.Berdasarkan teori ini hasil 

belajar siswa dipengaruhi oleh dua hal, siswa 

itu sendiri dan lingkungannya.Pertama, 

siswa; dalam arti kemampuan berpikir atau 

tingkah laku intelektual, motivasi, minat, dan 

kesiapan siswa, baik jasmani maupun 

rohani.Kedua, lingkungan; yaitu sarana dan 

prasarana, kompetensi guru, kreativitas guru, 

sumber belajar, metode serta dukungan 

lingkungan, keluarga dan lingkungan.
34

 

Menurut pendapat Wasliman yang 

dikutip oleh Ahmad Susanto, hasil belajar 

yang dicapai oleh peserta didik merupakan 

hasil interaksi antara beberapa faktor yang 

mempengaruhi, baik faktor internal maupun 

faktor eksternal. Secara terperinci, uraian 

mengenai faktor internal dan faktor eksternal 

sebagai berikut : 

1) Faktor internal:faktor internal merupakan 

faktor yang bersumber dari dalam diri peserta 
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didik, yang memengaruhi 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 eksternal 

merupakan faktor yang berasal dari luar diri 

peserta didik yang mempengaruhi hasil 

belajar yaitu keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Keadaan keluarga berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Keluarga yang 

morat-marit keadaan ekonominya, 

pertengkaran suami istri, perhatian orang tua 

yang kurang terhadap anaknya, serta 

kebiasaan sehari-hari berperilaku yang 

kurang baikdari orangtua dalam kehidupan 

sehari-hari berpengaruh dalam hasil belajar 

peserta didik. 

Selanjutnya dalam buku yang sama 

menurut Wasliman bahwa sekolah 

merupakan salah satu faktor yang ikut 

menentukan hasil belajar siswa. Semakin 

tinggi kemampuanbelajar siswa dan kualitas 
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pengajaran di sekolah, maka semakin tinggi 

pula hasil belajar siswa.
35

 Faktor-faktor di 

atas dalam banyak hal sering saling berkaitan 

dan memengaruhi antara satu sama lain. Jadi, 

karena pengaruh faktor tersebut, muncul 

peserta didik yang (highachievers) 

berprestasi tinggi dan (under-achievers) 

berprestasi rendah atau gagal sama sekali. 
36

 

d. Pengertian Pembelajaran Tematik  

Pembelajaran tematik adalah program 

pembelajaran yang berangkat dari satu tema 

atau topik tertentu kemudian dielaborasi dari 

berbagai aspek atau ditinjau dari berbagai 

perspektif mata pelajaran yang biasa diajarkan 

di sekolah.Pada dasarnya pembelajaran tematik 

diimplementasikan pada kelas awal (kelas satu 

sampai dengan kelas tiga) sekolah dasar atau 

madrasah ibtidaiyah.Implementasi yang 

demikian mengacu pada pertimbangan bahwa 
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pembelajaran tematik lebih sesuai dengan 

perkembangan fisik dan psikis anak.
37

 

e. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Sebagai model pembelajaran di sekolah 

dasar, dalam materi sosialisasi kurikulum 

2013 dari Kemendikbud, karakteristik 

pembelajaran tematik adalah sebagai berikut, 

antara lain: 

1) Berpusat pada siswa 

2) Memberikan pengalaman langsung (direct 

experiences) 

3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu 

jelas 

4) Menyajikan konsep dari berbagai muatan 

5) Bersifat fleksibel 

6) Menggunakan prinsip belajar sambil 

bermain dan menyenangkan.
38

 

4. Korelasi Pengelolaan Kelas dan Lingkungan 

Sekolah dengan Hasil Belajar Tematik  

Tugas utama guru adalah menciptakan 

suasana di dalam kelas yang kondusif agar 
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terjadi interaksi belajar mengajar yang dapat 

memotivasi siswa untuk belajar dengan baik 

dan bersungguh-sungguh.Dalam kegiatan 

belajar mengajar terdapat dua hal yang turut 

menentukan berhasil tidaknya pengajaran, 

dalam arti tercapainya tujuan instruksional, 

sangat bergantung kepada pengaturan 

kelas.
39

Muhibin Syah yang dikutip oleh Euis 

Karwati dan Donni Priansa menyatakan bahwa 

prestasi atau hasil belajar dapat dipengaruhi 

oleh faktor internal (keadaan atau kondisi 

jasmani dan rohani peserta didik) dan faktor 

eksternal (kondisi lingkungan sekitar peserta 

didik) dan faktor pendekatan belajar (approach 

to learning).
40

 

Lingkungan sekolah tempat belajar turut 

mempengaruhi tingkat keberhasilan 

belajar.Kualitas  guru, metode mengajar, 

kesesuaian kurikulum, dengan kemampuan 

anak, keadaan ruangan, jumlah murid 
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perkelas, pelaksanaan tata tertib (disiplin) 

dapat mempengaruhi minat belajar dan hasil 

belajar peserta didik.
41

 

Menurut Wasliman yang dikutip oleh 

Ahmad Susanto 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.
42

 

 

B. TELAAH PENELITIAN TERDAHULU 

1. Nama  : Lutfia Hanim Mufida 

NIM  : 210608015 

Judul  :“Korelasi Pengelolaan Kelas 

dengan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V MI 

Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo 

Tahun Ajaran 2011/2012”. 

Kesimpulan :  

a. Pengelolaan siswa kelas V di MI Ma’arif 

Patihan Wetan Ponorogo dalam kategori baik 

                                                           
41
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dengan frekuensi sebanyak 5 responden 

(13,89%), dalam kategori cukup dengan 

frekuensi sebanyak 25 responden (69,44%), 

dan dalam kategori kurang dengan frekuensi 

sebanyak 6 responden (16,67). Dengan  

demikian secara umum dapat disimpulkan 

pengelolaan kelas di MI Ma’arif Patihan 

Wetan Ponorogo adalah cukup karena 

dinyatakan dalam kategori menunjukkan 

prosentasinya 69,44%. 

b.Hasil belajar pelajaran IPA kelas V MI 

Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo adalah 

cukup karena dinyatakandalam kategori 

menunjukkan prosentasenya 69,44%.
43

Pada 

penelitian yang dilakukan Lutfia Hanim 

Mufida terdapat persamaan dengan penelitian 

ini yaitu variabel independen pengelolaan 

kelas. Dalam penelitian ini sama-sama 

menggunakan pendekatan penelitian 

kuantitatif bersifat korelasional. Adapun 

perbedaannya penelitian Lutfia Hanim 
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Mufida membahas tentang pengelolaan kelas 

dengan hasil belajar IPA, sedangkan yang 

akan diteliti sekarang pengelolaan kelas dan 

lingkungan sekolah dengan hasil belajar 

tematik. 

2. Nama  : Anis Yatul Mukayaroh 

NIM  :210613129 

Judul  : “Korelasi Lingkungan Sekolah 

dan Minat Belajar dengan Hasil Belajar 

Matematika Kelas V  SDN 1 Nologaten 

Ponorogo Tahun Ajaran 2016/2017”. 

Kesimpulan :  

a. Kondisi hasil belajar matematika siswa 

kelas V di SDN 1 Nologaten tahun 

pelajaran 2016/2017 dalam kategori cukup 

sebesar 70,8333% atau sebanyak 34 siswa. 

b. Ada korelasi yang signifikan antara 

lingkungan sekolah dan minat belajar 

dengan hasil belajar matematika siswa 

kelas V. Hal ini terbukti dari hasil 

perhitungan statistik dengan rumus korelasi 

berganda didapatkan nilai “r” tabel (rt) 
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pada taraf signifikansi 5% sebesar 

0,288%.
44

 

Pada penelitian yang dilakukan Anis 

Yatul Mukayaroh terdapat persamaan 

dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

meneliti lingkungan sekolah dan sama-

sama menggunakan pendekatan penelitian 

kuantitatif .adapun perbedaannya adalah 

penelitian yang dilakukan Anis Yatul 

Mukayaroh membahas tentang lingkungan 

sekolah dan hasil belajar matematika, 

sedangkan yang akan diteliti sekarang 

adalah lingkungan sekolah dengan hasil 

belajar tematik. 

3. Nama   : Mohammad Alwan Fuady 

Judul   : Pengaruh Motivasi  terhadap 

Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran 

Tematik Kelas IV SDN 33 Gedong Tataan 

Pesewaran Lampung  

Kesimpulan  : 
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Anis Yatul Mukayaroh, Korelasi Lingkungan Sekolah dan Minat 
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a. Terdapat pengaruh signifikan motivasi 

belajar siswa pada pembelajaran tematik 

kelas IV SDN 33 Gedong Tataan 

Pesawaran Lampung. 

b. Terdapat pengaruh secara simultan 

(bersama-sama) antara motivasi 

berprestasi, motivasi kekuasaan dan 

motivasi afiliasi terhadap hasil belajar 

siswa pada pembelajaran tematik kelas IV 

SDN 33 Gedong Tataan Pesawaran 

Lampung.
45

 

Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Mohammad Alwan Fu’ady terdapat 

persamaan dengan penelitian ini, yaitu 

sama-sama meneliti hasil belajar 

tematik.Adapun perbedaannya adalah 

Mohammad Alwan Fuady meneliti tentang 

motivasi dengan hasil belajar tematik, 

sedangkan penelitian ini membahas tentang 
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pengelolaan kelas dan lingkungan sekolah 

dengan hasil belajar tematik. 

 

C. KERANGKA BERPIKIR 

Berangkat dari landasan teori yang telah 

dijabarkan penelitian di atas, maka dapat diajukan 

kerangka berpikir penelitian sebagai berikut: jika 

pengelolaan kelas dan lingkungan kelas baik, maka 

hasil belajar tematik peserta didik akan baik. Namun 

sebaliknya, jika dalam pengelolaan kelas dan 

lingkungan sekolah kurang baik, maka hasil belajar 

tematik peserta didik juga kurang. 

 

D. PENGAJUAN HIPOTESIS  

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang 

masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui suatu 

penelitian.Dan hipotesis terbentuk sebagai hubungan 

antara dua variabel atau lebih.
46

Dikatakan 

sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 
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melalui pengumpulan data.Jadi, hipotesis juga dapat 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap 

rumusan masalah penelitian, belum jawaban 

empirik.
47

 

Karena hipotesis merupakan jawaban yang 

bersifat sementara dan perlu dibuktikan dengan 

penelitian lebih lanjut, maka peneliti mengajukan 

hipotesis “Ada korelasi pengelolaan kelas dan 

lingkungan sekolah dengan hasil belajar siswa kelas 

V di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo” 

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis 

teori yang telah penulis sampaikan di atas, maka 

peneliti mengajukan hipotesis nihil (Ho) dan 

hipotesis alternatif (Ha) sebagai berikut : 

1. (Ha) :Terdapat korelasi yang signifikan antara 

pengelolaan kelas dan lingkungan sekolah 

dengan hasil belajar peserta didik. 

2. (Ho) :Tidak terdapat korelasi yang signifikan 

antara pengelolaan kelas dan lingkungan 

sekolah dengan hasil belajar peserta didik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode 

penelitian dengan pendekatan kuantitatif, dimana 

yang dinamakan dengan pendekatan kuantitatif 

yaitu metode penelitian yang berlandasan pada 

positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu.Untuk jenis penelitian 

yang digunakan adalah metode ex post facto, yaitu 

metode yang digunakan dalam penelitian yang 

meneliti hubungan sebab akibat yang tidak 

dimanipulasi oleh peneliti. Adanya hubungan sebab 

akibat didasarkan atas kajian teoritis, bahwa suatu 

variabel tertentu mengakibatkan variabel lain. 
48

 

Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 
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informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya.
49

 Variabel dalam penelitian yaitu: 

1. Variabel bebas (independent variable) adalah 

variabel-variabel yang dapat mempengaruhi 

atau variabel yang dapat memberikan pengaruh 

terhadap suatu variabel.
50

 Dalam penelitian ini 

ada dua variabel independent, yaitu pengelolaan 

kelas (X1) dan lingkungan sekolah (X2). 

2. Variabel  terikat (dependent variable) adalah 

variabel yang dipengaruhi atau variabel yang 

bisa berubah hanya karena pengaruh variabel 

bebas.
51

 Dalam penelitian ini, variabel 

dependentnya adalah hasil belajar (Y). 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi berasal dari bahasa Inggris yaitu 

population yang berarti jumlah 

penduduk.Dalam metode penelitian, kata 

populasi amat popular dipakai untuk 
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menyebutkan serumpun atau sekelompok objek 

yang menjadi sasaran penelitian.Populasi 

penelitian merupakan keseluruhan (universum) 

dari objek yang dapat berupa manusia, hewan, 

tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai peristiwa, 

sikap hidup dan sebagainya.
52

 

Adapun populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas VMI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 

yang terdiri dari 35 peserta didik. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi 

yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu 

yang akan diteliti. Atau, sampel dapat 

didefinisikan sebagai anggota populasi yang 

dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu 

sehingga diharapkan dapat mewakili 

populasi.
53

Sampel dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas VMI Ma’arif Kadipaten 

                                                           
52

 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan 

Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS(Jakarta: Kencana, 2017), 30. 
53

Nanang Martono,Metode Penelitian Kuantitatif:Analisis Isi dan 

Analisis Data Sekunder(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 74. 



62 

 

Ponorogotahun pelajaran 2018/2019 yang terdiri 

dari 35 peserta didik. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen merupakan alat untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati 

(variabel penelitian).Peneliti mengunakan instrumen 

untuk meneliti data.
54

 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Data tentang pengelolaan kelas peserta didik 

kelas V di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo. 

2. Data tentang lingkungan sekolah peserta didik 

kelas V di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo. 

3. Data tentang hasil belajar tematik peserta didik 

kelas V di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo. 

Untuk pengumpulan data tentang 

pengelolaan kelas (Y1) dan pengelolaan kelas (Y2) 

menggunakan instrumen  angket, sedangkan untuk 

hasil belajar tematik (variabel Y3) menggunakan 

dokumen nilai hasil UTS.Adapun instrumen 

                                                           
54

 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu 

Pendekatan Praktik dengan Menggunakan SPSS (Ponorogo: PT. STAIN Po 

Press, 2012), 78. 
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pengumpulan data dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 3.1 

Instrumen Pengumpulan Data 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Indikator Nomor Item Hasil 

Sebelum Sesudah 

K
O

R
E

L
A

S
I 

P
E

N
G

E
L

O
L

A
A

N
 K

E
L

A
S

 D
A

N
 L

IN
G

K
U

N
G

A
N

 S
E

K
O

L
A

H
 D

E
N

G
A

N
 H

A
S

IL
 

B
E

L
A

JA
R

 T
E

M
A

T
IK

 S
IS

W
A

 K
E

L
A

S
 V

 D
I 

M
I 

M
A

'A
R

IF
 K

A
D

IP
A

T
E

N
 P

O
N

O
R

O
G

O
 

T
A

H
U

N
 P

E
L

A
JA

R
A

N
 2

0
1
8

/2
0

1
9

 

  1. Pengaturan       

tempat 

1 1 Valid 

  Duduk 2 2 Valid 

   3 - Drop 

   4 3 Valid 

   5 - Drop 

  2. Pengaturan alat 6 4 Valid 

  pengajaran 7 5 Valid 

Pengelolaan  8 - Drop 

kelas  9 6 Valid 

   10 7 Valid 

   11 8 Valid 

  3. Penataan 12 9 Valid 

  Keindahan dan 13 10 Valid 

  Kebersihan kelas 14 11 Valid 

   15 12 Valid 

   16 13 Valid 

   17 - Drop 

  4. Ventilasi dan 18 14 Valid 

  tata cahaya 19 15 Valid 

   20 16 Valid 

Lingkungan 1. Sarana sekolah 1 1 Valid 
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sekolah  2 2 Valid 

   3 3 Valid 

   4 4 Valid 

  2. Prasarana 5 5 Valid 

  sekolah 6 6 Valid 

   7 7 Valid 

   8 8 Valid 

   9 9 Valid 

   10 10 Valid 

   11 - Drop 

   12 11 Valid 

   13 12 Valid 

   14 13 Valid 

   15 14 Valid 

   16 - Drop 

  3. Interaksi 17 15 Valid 

  antara guru 18 16 Valid 

  dengan siswa 19 - Drop 

   20 17 Valid 

   21 18 Valid 

  4. Interaksi 22 19 Valid 

  antara siswa 23 20 Valid 

  dengan guru 24 21 Valid 

    25 22 Valid 

 Hasil Belajar 

Tematik 

Nilai raport Dokumentasi   
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh data yang 

berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan metode atau teknik pengumpulan 

data sebagai berikut: 

1. Metode Angket atau Kuesioner 

Kuesioner adalah suatu daftar yang 

berisikan rangkaian pertanyaan mengenai 

sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti. 

Untuk memperoleh data, angket disebarkan 

kepada responden (orang-orang yang menjawab 

jadi yang diselidiki), terutama pada penelitian 

survai.Responden (orang yang menjawab atau 

yang diselidiki).
55

 

Skala likert yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau kelompok orang tentang 

fenomena sosial.Dalam penelitian, fenomena 

sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh 

peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai 

                                                           
55

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 76. 
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variabel penelitian.
56

Variabel yang akan diukur 

dijabarkan dari variabel menjadi dimensi, dari 

dimensi menjadi indikator, dan dari indikator 

dijabarkan menjadi sub-indikator yang dapat 

diukur. Akhirnya, sub-indikator dapat dijadikan 

tolok ukur untuk membuat suatu pertanyaan 

atau pernyataan yang perlu dijawab oleh 

responden.
57

 

Pengumpulan data menggunakan angket 

yang mengacu pada skala likert dengan skor 

sebagai berikut : 

  Selalu    : 4 

  Sering   : 3 

  Kadang-kadang : 2 

  Tidak pernah  : 1 

2. Metode Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dokumentasi 

ialah pengambilan data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen.Data yang dikumpulkan 

dengan teknik dokumentasi cenderung data 

                                                           
56

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D 

(Bandung: Alfabeta, 2017),93. 
57

 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan 

Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS, (Jakarta: Kencana, 2017), 

25. 
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sekunder, sedangkan data yang dikumpulkan 

dengan teknik observasi, wawancara dan 

angket.
58

Dalam penelitian ini, dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh data yang 

berkaitan dengan hasil keterampilan membaca 

peserta didik. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknis analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah statistik deskriptif dengan 

menggunakan analisis korelasi berganda sebagai 

berikut. 

1) Tahap Pra Penelitian 

a. Uji Validitas  

Suatu instrumen dikatakan valid apabila 

dapat mengukur dengan tepat apa yang 

hendak diukur.
59

Validitas  merupakan derajat 

ketepatan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan data yang dapat dilaporkan 

oleh peneliti. Pengujian validitas dalam 

                                                           
58

Amirul Hadi dan Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan 

(Bandung: Pustaka Setia, 1998), 110 - 111. 
59

Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan:Suatu 

Pendekatan Praktik dengan Menggunakan SPSS (Ponorogo: PT. STAIN Po 

Press, 2012), 81. 
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penelitian ini dilakukan dengan 

mengkorelasikan skor item pertanyaan hasil 

uji coba dengan skor total menggunakan 

metode korelasi Product Moment.Product 

Moment Correlation atau lengkapnya Product 

of the Moment Correlation adalah salah satu 

teknik untuk mencari korelasi antar dua 

variabel.
60

Rumus yang digunakan untuk 

mengukur instrumen tes dalam penelitian ini 

menggunakan rumus korelasi Product 

Moment. 

Dengan rumus: 

)2222
)()()((

))((

YYNXXN

YXXYN
Rxy






 

Keterangan: 

xyR : koefisien korelasi antara variabel X dan 

Y 

N : jumlah responden 

X :nilai hasil uji coba 

Y : nilai rata-rata harian 

                                                           
60

Retno Widyaningrum, Statistika Edisi Revisi (Yogyakarta: Pustaka 

Felicha, 2013), 105. 
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XY : jumlah hasil perkalian antara X dan 

Y.
61

 

Untuk analisis hasil validitas dilakukan 

dengan cara mengonsultasikan hasil 

perhitungan dengan rumus product moment 

menggunakan tabel nilai “r” pada taraf 

signifikansi 5%. Bila harga korelasi di bawah 

(rtabel) 0,232, maka dapat disimpulkan bahwa 

butir instrumen tersebut tidak valid, sehingga 

harus diperbaiki atau dibuang.Sebaliknya, 

bila harga korelasi di atas (rtabel) 0,232, maka 

butir instrumen tersebut dapat dikatakan 

valid. Hasil validitas instrumen secara 

terperinci dapat dijelaskan sebagi berikut: 

1) Variabel Pengelolaan Kelas (Y1) 

Tabel untuk menghitung validitas item 

soal ini kemudian dihitung secara satu 

persatu dari item lingkungan sekolah di atas, 

dapat dilihat pada lampiran 3. 
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Tabel 3.2 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Variabel 

(Y1) Pengelolaan Kelas 

 

Variabel No Item Soal "r" Hitung "r" Tabel Keterangan 

  1 0,711 0,232 Valid 

  2 0,711 0,232 Valid 

  3 0,16 0,232 Tidak Valid 

  4 0,706 0,232 Valid 

  5 0,159 0,232 Tidak Valid 

  6 0,711 0,232 Valid 

  7 0,354 0,232 Valid 

Variabel Y1 8 0,202 0,232 Tidak Valid 

Pengelolaan  9 0,557 0,232 Valid 

Kelas 10 0,63 0,232 Valid 

  11 0,711 0,232 Valid 

  12 0,325 0,232 Valid 

  13 0,701 0,232 Valid 

  14 0,63 0,232 Valid 

  15 0,706 0,232 Valid 

  16 0,409 0,232 Valid 

  17 0,195 0,232 Tidak Valid 

  18 0,62 0,232 Valid 

  19 0,548 0,232 Valid 

  20 0,711 0,232 Valid 
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Untuk uji validitas instrumen penelitian, 

menggunakan sampel sebanyak 35 

responden.Dari hasil hitungan validitas 

instrumen soal pengelolaan kelas terdapat 

sebanyak 16 dari 20 soal dinyatakan 

valid.Untuk mengetahui skor jawaban angket 

uji validitas variabel pengelolaan kelas (Y1) 

dapat dilihat pada lampiran 3. 

2) Variabel Lingkungan Sekolah (Y2) 

Tabel untuk menghitung validitas item 

soal ini  kemudian dihitung secara satu persatu 

dari item lingkungan sekolah di atas, dapat 

dilihat dalam lampiran 4. 

Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Variabel 

(Y2) Lingkungan Sekolah 

 

Variabel No Item Soal "r" Hitung "r" Tabel Keterangan 

  1 0,669 0,232 Valid 

  2 0,59 0,232 Valid 

  3 0,529 0,232 Valid 

  4 0,716 0,232 Valid 

  5 0,323 0,232 Valid 

  6 0,512 0,232 Valid 
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  7 0,697 0,232 Valid 

  8 0,389 0,232 Valid 

  9 0,534 0,232 Valid 

  10 0,363 0,232 Valid 

  11 0,136 0,232 Tidak Valid 

  12 0,669 0,232 Valid 

Variabel Y2 13 0,551 0,232 Valid 

Lingkungan  14 0,478 0,232 Valid 

Sekolah 15 0,239 0,232 Valid 

  16 0,217 0,232 Valid 

  17 0,529 0,232 Valid 

  18 0,281 0,232 Valid 

  19 0,18 0,232 Tidak Valid 

  20 0,534 0,232 Valid 

  21 0,489 0,232 Valid 

  22 0,389 0,232 Valid 

  23 0,472 0,232 Valid 

  24 0,72 0,232 Valid 

  25 0,685 0,232 Valid 

 

Sedangkan hasil perhitungan validitas 

instrumen variabel lingkungan sekolah (Y2) 

dari 25 item soal, 23 soal dinyatakan 
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valid.Untuk mengetahui skor jawaban angket 

untuk uji validitas variabel lingkungan sekolah 

dapat dilihat pada lampiran 4. 

Nomor-nomor soal yang dianggap 

valid tersebut kemudian dipakai untuk 

pengambilan data dalam melakukan penelitian 

ini. Dengan demikian, dalam penelitian ini ada 

39 butir soal yang terdiri dari 16 butir soal 

untuk variabel pengelolaan kelas (Y1) dan 23 

butir soal untuk variabel lingkungan sekolah 

(Y2). 

b. Uji Reliabilitas 

Reabilitas mempunyai pengertian 

bahwa suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik.Untuk menguji 

reliabilitas instrumen dalam penelitian ini 

dilakukan secara internal consistency, dengan 

cara mencobakan instrumen sekali saja, 

kemudian data yang diperoleh dianalisis 

dengan teknik tertentu.Adapun untuk 

menganalisis reliabilitas instrumen 

menggunakan teknik belah dua (Split 
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Half)yang dianalisis dengan rumus Sperman 

Browndan Alpha Cronbachdengan rumus:
62

 

Berikut perhitungan data reabilitas 

pengelolaan kelas MI Ma’arif Kadipaten 

Ponorogo menggunakan rumus Sperman 

Brown : 

1) Menyiapkan data hasil uji reliabilitas 

lingkungan sekolah MI Ma’arif Kadipaten 

Ponorogo. (dapat dilihat pada lampiran 5). 

2) Menghitung rb (korelasi Product Moment) 

antara belahan pertama dan kedua. 

∑X=1514 ∑XY = 34039 

 ∑Y
2 

=  34814 

∑Y=1484 ∑X
2
 = 34222 

 

 Perhitungan reliabilitasProduct Moment: 

 r   = 
𝑁∑𝑋𝑌−∑𝑋 ∑𝑌

 (𝑁∑𝑋²−(∑𝑋)²)(𝑁∑𝑌2− ∑𝑌 2)
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D 

(Bandung: Alfabeta, 2017),131. 
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 =
70 34039 −(1514)( 1484)

  70 34222  − 2292196   70 32282 − 2202256   

 

  = 

2382730  −2246776

  2395540−2292196 (2259740−2202256 )
 

  = 
135954

  103344  (57484 )
 

  = 
135954

 5940626496
 

  = 
135954

77075 ,4598
 

  = 0,758587605 

Memasukkan hasil hitungan ke dalam rumus 

Spearman Brown. 

𝑟
𝑠𝑠       = 

2𝑟𝑔𝑔

1+𝑟𝑔𝑔

 

   = 
2(0,0758587605 )

1+0,0758587605
 

= 
1,51717521

01,758587605
 

= 0,862723026 

Jadi, rtabel = 0,232 (untuk n=70, 

α=5%)Dimana 0,862723026> 0,232, karena 
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nilai rhitung> nilai rtabel. Instrumen variabel 

pengelolaan kelas siswa dinyatakan reliabel. 

Untuk menguji reliabilitas instrumen 

rumus yang digunakan adalah koefisien 

Alpha Cronbach, sebagai berikut:  

𝔯11  = [
𝑘

𝑘1
][1 

∑ 2𝜎𝑖

𝜎2
] 

Sedangkan rumus untuk varians, yakni: 

σ1=  
𝑋𝑡²

𝑁
 −  

∑𝑋𝑡

𝑁
 ² 

Keterangan : 

r11  : Reliabilitas Instrumen 

k   : Jumlah item soal 

∑𝜎i
² 

: Varians butir pertanyaan 

𝜎t²  : Varians dari skor total 

N   : Jumlah responden 

𝔯11 = [
𝑘

𝑘1
][1 

∑ 2𝜎𝑖

𝜎2 ] 

𝔯11 = [
25

251
][1 

49,18781769

110,751229
] 

 = (1,04166667) (0,555871134) 

 = 0,579032433 

   = 0,579 
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Dari perhitungan reliabilitas dapat 

diketahui nilai instrumen pada variabel 

lingkungan belajar sebesar 0,579 kemudian 

dikonsultasikan dengan “r” tabel pada taraf 

signifikansi 5% adalah 0,232. Hasil 

konsultasi menunjukkan bahwa “r” hitung 

>dari “r” tabel.Untuk itu dapat disimpulkan 

bahwa instrumen variabel lingkungan 

sekolah reliabel. 

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji 

kenormalan distribusi (pola) data.Dengan 

demikian, uji normalitas ini mengasumsikan 

bahwa, data di tiap variabel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal.Pengujian 

statistika parametrik dengan komparasi t test, 

ANOVA, korelasi product moment, korelasi 

ganda, analisis regresi linier sederhana dan 

regresi linier ganda termasuk jenis analisis 

statistika yang memerlukan prasyarat uji 

normalitas. Ada beberapa uji statistika yang 

dapat digunakan untuk menguji normalitas 

data. Metode yang popular digunakan adalah: 
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(a) uji Lilifors dan (b) uji Kolmogorov 

smirnov.
63

 

Dalam penelitian ini menggunakan 

metode uji Kolmogorov smirnov dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesa. 

Ho: Data berdistribusi normal. 

Ha: Data tidak berdistribusi normal. 

2) Menghitung rata-ratanya (mean) dengan 

membuat tabel lebih dahulu.  

Mx = 
∑𝑓𝑥

𝑛
      SDx =  

∑𝑓𝑥²

𝑛
−  

∑𝑓𝑥

𝑛
 ² 

3) Menghitung nilai frekuensi kumulatif 

bawah (fkb). 

4) Menghitung masing-masing frekuensi 

dibagi jumlah data (fkb/n). 

5) Menghitung masing-masing fkb dibagi 

jumlah data (f/n). 

6) Menghitung nilai Z. 

Z = 
𝑋−µ

𝜎
 

7) Menghitung P ≤ Z. 
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Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam 

Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 38. 
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Probabilitas di bawah nilai Z, untuk nilai 

negatif dapat dilihat pada kolom luar Z. 

Untuk nilai positif dapat dilihat pada 

kolom luas antara rata-rata dengan Z+0,5. 

8) Untuk nilai a2didapatkan  dari selisih 

kolom 5 dan 7 (fkb/n dan P ≤ Z. 

9) Untuk nilai a1didapatkan dari selisih 

kolom 4 dan 8 (f/n dan a2) lihat pada 

lampiran 13,14 dan 15. 

10) Membandingkan angka tertinggi dari 

a1dengan tabel Kolmogorov-Smirnov. 

11) Uji hipotesa 

Terima Ho jika a1 maksimum ≤ Dtabel. 

Terima Ho jika a1maksimum > Dtabel. 

2) Tahap Analisis Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan 

koefisien korelasi sederhana dan korelasi 

berganda.Koefisien korelasi sederhana 

digunakan untuk mengetahui derajat atau 

kekuatan dan arah hubungan antara dua 

variabel. Sedangkan analisis korelasi ganda 

merupakan nilai yang menunjukkan arah dan 

kuatnya hubungan antara dua variabel secara 
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bersama-sama atau lebih dengan variabel 

lain.
64

 

a. Rumusan 1 dan 2 

Untuk menjawab rumusan masalah 

1 dan 2 digunakan analisa data 

kuantitatif dengan analisa yang 

digunakan adalah dengan menghitung 

mean dan standar deviasi dengan rumus 

sebagai berikut:
65

 

Mx= 
∑𝑥

𝑛
My = 

∑𝑦

𝑛
 

Keterangan: 

MxMy = Mean (rata-rata) yang dicari 

∑x dan ∑y  = Jumlah dari skor-skor 

nilai yang ada 

N  = Jumlah Responden 

SDx  = 
∑𝑓𝑥₁

𝑛
−  

∑𝑓𝑥₁

𝑛
 ² 

SDy  = 
∑𝑓𝑥₁

𝑛
−  

∑𝑓𝑥₁

𝑛
 ² 

Keterangan : 
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 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta Raja 
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SDx dan SDy : Standar Deviasi 

∑x
2 
dan ∑y

2
 : Jumlah skor x 

dan y setelah 

terlebih dahulu 

dikudratkan 

Mx dan My : Nilai rata-rata 

hitung (mean) 

skor dan y 

N : Jumlah 

responden 

Dari hasil di atas, dapat diketahui 

mean dan stadar deviasi. Untuk 

menentukan tingkat pengelolaan kelas, 

lingkungan sekolah dan hasil belajar 

siswa dengan kategori tinggi, sedang dan 

baik dibuat pengelompokan dengan 

rumus sebagai berikut: 

a. Skor lebih dari mean + 1.SD kategori 

tinggi 

b. Skor kurang dari mean – 1.SD 

kategori sedang 

c. Skor antara mean – 1.SD sampai 

mean kategori rendah 



82 

 

b. Rumusan 3 

Adapun teknik analisis data 

untukmenjawab hipotesis rumusan 

masalah 3 dengan analisa korelasi 

berganda. Dengan rumus: 

 

𝑅𝑦𝑥1𝑥2

=  
𝑟2

𝑦𝑥1
+ 𝑟2

𝑦𝑥2
− 2r𝑦𝑥1

r𝑦𝑥2
r𝑥1𝑥2

1 − 𝑟2
𝑥1𝑥2

 

 

Dimana:  

 

𝑅𝑦𝑥1𝑥2 = korelasi antara variabel X1 

dengan X2secara bersama-

sama dengan   variabel Y 

r𝑦𝑥1
 =korelasi product moment 

antara X2dengan Y 

r𝑦𝑥2
 = korelasi product moment 

antara X2 dengan Y 
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r𝑥1𝑥2
 = korelasi product moment 

antara X1 dengan X2.
66

 

Fhitung= 
𝑅2/𝑘

(1−𝑅2)/(𝑛−𝑘−1)
  

Keterangan : 

R = koefisien korelasi berganda 

K = jumlah variabel independen 

N = jumlah data 

Ftabel= F(k;n-k-1) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Latar Belakang MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

Berdirinya MI Ma’arif Kadipaten terletak di 

Desa Kadipaten, Kecamatan Babadan, Kabupaten 

Ponorogo.Letaknya strategis karena terletak yang 

jauh dari jalan raya. Di depan madrasah ada sebuah 

masjid sehingga mempermudah peserta didik untuk 

melaksanakan sholat berjamaah. 

Pada tanggal 10 September 1950, madrasah 

tersebut didirikan oleh masyarakat setempat yang 

dipelopori oleh Bapak Kusri.Beliau adalah seorang 

tokoh Islam dari Desa Kadipaten. Adapun yang 

membantu antara lain adalah Bapak Syamsudin, 

Bapak Gunawan dan pemuka-pemuka agama yang 

lainnya. Tanah yang akan dibangun madrasah 

tersebut merupakan wakaf dari Bapak Mukhtar, 

seorang pendiri masjid yang letaknya sekarang 

berhadapan dengan madrasah. Dengan jumlah 

murid 50 anak dan jumlah guru pada saat awal 
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berdiri hanya 2 orang, yaitu Bapak Kusri alumni 

Pondok Durisawo dan Bapak Gunawan. Mata 

pelajaran yang diajarkan antara lain adalah Tauhid, 

Fiqih, Hadits, Bahasa Arab, Sejarah Islam, Al-

Qur’an dan termahannya. 



 

 
 

Pada tahun 1952, mata pelajaran yang 

diajarkan meliputi pengetahuan agama dan 

pengetahuan umum.pengetahuan umum meliputi 

ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan 

berhitung, ilmu pengetahuan sejarah dan ilmu 

pengetahuan bahasa (Indonesia,Jawa) 

Adapun kepemimpinan MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo dari awal berdiri sampai 

sekarang adalah sebagai berikut. 

a. Bapak Amaruddin 1952-1964 

b. Bapak Shihabudin 1964-1972 

c. Bapak Wahab 1972-1988 

d. Ibu Siti Asdjijah 1988-2001 

e. Ibu Sri Wahyuningsih 2001-2015 

f. Bapak Ketut Nooryantoro 2015-2015 

g. Bapak Hamdani 2015-sekarang 

2. Profil dan Letak Geografis MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo 

a. Nama Madrasah: MI Ma’arif Kadipaten 

b. NSM  : 111235020006 

c. Yayasan : MI Ma’arif Kadipaten 

d. Jenjang Akreditasi: Di Akui / Akreditasi A 



 

 

e. Alamat Madrasah: Jl. Pemanahan 120 

Kadipaten Babadan Ponorogo 

f. Email  : mikadipaten@yahoo.co.id 

 

3. Visi, Misi dan Tujuan MI Ma’arif Kadipaten 

Ponorogo 

a. Visi Sekolah 

“Terbentuknya Peserta Didik yang 

berakhlakul karimah, berkualitas dalam 

IMTAQ (Iman dan Taqwa) dan IPTEK (Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi) dengan 

berwawasan ahlusunnah wal  jama’ah”. 

Indikator  visi : 

1) Unggul dalam Pengembangan Kurikulum 

2) Unggul dalam Proses Pembelajaran 

3) Unggul dalam Kelulusan 

4) Unggul dalam Sumber Daya Manusia 

5) Unggul dalam sarana dan prasarana 

6) Unggul dalam Kelembagaan dan 

Manajemen Sekolah 

7) Unggul dalam Penggalangan Pembiayaan 

Sekolah 

mailto:mikadipaten@yahoo.co.id


 

 
 

8) Unggul dalam Prestasi Akademik 

maupun Non Akademik  

b. Misi Sekolah 

1) Mengembangkan SDM Untuk 

meningkatkan kualitas guru dan karyawan. 

2) Mengefektifkan pembelajaran dan 

mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler 

serta meningkatkan ketrampilan sejak dini. 

3) Menyediakan dan melengkapi sarana dna 

prasarana 

4) Memperdayakan potensi dan peran serta 

masyarakat. 

5) Melaksanakan K-7 untuk menciptakan 

lingkungan yang kondusif dan 

berwawasan aswaja. 

a) Ketertiban 

b) Kebersihan 

c) Kesehatan 

d) Keindahan 

e) Keamanan 

f) Kekeluargaan 

g) Kesopanan 

c. Tujuan Sekolah 



 

 

1) Mengembangkan KTSP dengan 

dilengkapi Silabus tiap mata pelajaran, 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 

Lembar Kegiatan Siswa dan Sistem 

Penilaian. 

2) Silabus muatan lokal dengan dilengkapi 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 

Lembar Kegiatan Siswa dan Sistem 

Penilaian. 

3) Mengembangkan program pengembangan 

diri beserta jadwal pelaksanaannya. 

4) Mengoptimalkan proses pembelajaran 

dengan pendekatan nonkonvensional 

diantaranya CTL, Direct Instruction, 

CooperativeLearning, dan problem Base 

Instruction. 

5) Mengikutsertakan tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan dalam pelatihan 

peningkatan profesionalitas melalui 

kegiatan KKG, MGMP, PTBK,PTK, 

lomba-lomba, Seminar, Workshop, Kursus 

Mandiri, Demand Driven dan kegiatan 

lain yang menunjang profesionalisme. 



 

 
 

6) Memenuhi kebutuhan sarana dan 

prasarana kegiatan pembelajaran (ruang, 

media, perpustakaan, media pembelajaran 

Matematika SAINS dan IPS dan 

laboratorium ketrampilan) serta sarana 

penunjang berupa tempat ibadah, kebun 

sekolah, tempat parkir, kantin sekolah, 

lapangan olah raga dan WC sekolah 

dengan mengedepankan skala prioritas. 

7) Melaksanakan Manajemen Berbasis 

Sekolah dan Manajemen Peningkatan 

Mutu Berbasis Sekolah secara demokratis, 

akuntabel dan terbuka. 

8) Menggalang pembiayaan pendidikan 

secara adil dan demokratis dan 

memanfaatkan secara terencana serta 

dipertanggungjawabkan secara jujur, 

transparan dan memenuhi akuntabilitas 

publik. Mengoptimalkan pelaksanaan 

program remedi dan pengayaan 

9) Membekali komunitas sekolah agar dapat 

mengimplementasikan ajaran agama 

melalui kegiatan shalat berjamaah, baca 



 

 

tulis Al-Qur’an,  hafalan surat- surat 

pendek atau Al- Qur’an dan pengajian 

keagamaan. 

10) Mengoptimalkan pelaksanaan program 

remedi dan pengayaan 

11) Mengoptimalkan pelaksanaan penilaian 

otentik secara berkelanjutan. 

12) Membentuk kelompok kegiatan bidang 

ekstrakurikuler yang bertaraf lokal, 

regional maupun nasional. 

13) Mengikutsertakan siswa dalam kegiatan 

Porseni tingkat kabupaten atau jenjang 

berikutnya. 

14) Memiliki tim olah raga yang dapat 

bersaing pada tingkat kabupaten atau 

jenjang berikutnya. 

15) Memiliki Gudep Pramuka yang dapat 

berperan serta secara aktif dalam Jambore 

Daerah, serta even kepramukaan lainnya. 

16) Menanamkan sikap santun, berbudi 

pekerti luhur dan berbudaya, budaya hidup 

sehat, cinta kebersihan, cinta kelestarian 

lingkungan dengan dilandasi keimanan 



 

 
 

dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa.    

d. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi dalam suatu 

lembaga sangat penting keberadaanya karena 

dengan melihat dan membaca struktur 

organisasi, memudahkan kita untuk 

mengetahui sejumlah persoalan yang 

menduduki jabatan tertentu di dalam lembaga 

tersebut.Disamping itu pihak lembaga lebih 

mudah melaksanakan, mekanisme kerja, serta 

tugas dan tanggung jawab dapat dikerjakan 

dengan baik. Adapun struktur organisasi di MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo adalah sebagai 

berikut: 

 

1) Komite sekolah I  : Suryadi, S.P M.Si 

2) Komite sekolah II : K. Munawar Kholil, 

BA 

3) Kepala sekolah  : Hamdani, S.Pd 

4) Unit Perpustakaan : Aning Zunaidah, 

S.Pd 

5) Bendahara  : Nofi Isnawati, S.Pd.I 



 

 

6) Tata usaha  : M. Mukhlish Fauzi, 

S.pd 

7) Operator  : Andri Irawan, S.pd 

 

B. Deskripsi Data 

Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek 

adalah siswa kelas V MI Ma’arif Kadipaten yang 

berjumlah 35 siswa.Dari data yang 

terkumpulselanjutnya peneliti sajikan secara 

deskriptif sebagai berikut. 

1. Pengelolaan kelas di MI Ma’arif Kadipaten  

Deskripsi data tentang pengelolaan kelas 

di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo diperoleh 

dari angka angket yang didistribusikan ke 

responden yang telah ditentukan oleh 

peneliti.Dalam penelitian ini jumlah responden 

35 siswa. Adapun hasil skor pengelolaan kelas di 

MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

 

  



 

 
 

Tabel 4.1 

Skor Pengelolaan Kelas siswa kelas V MI Ma’arif 

Kadipaten 

 

No Y1 Frekuensi 

1 60 2 

2 56 4 

3 55 3 

4 54 1 

5 52 1 

6 51 3 

7 50 3 

8 49 1 

9 48 2 

10 47 3 

11 46 2 

12 45 8 

13 44 2 

Jumlah   35 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 

skor tertinggi variabel pengelolaan kelas bernilai 

60  berjumlah 2 siswa dan skor terendah bernilai 

44 berjumlah 2 siswa. 

2. Lingkungan Sekolah di MI Ma’arif 

Kadipaten  

Untuk dapat memperoleh data tentang 

skor lingkungan sekolah siswa kelas V MI 



 

 

Ma’arif Kadipaten dengan penyebaran angket 

sama dengan pengelolaan kelas. Adapun hasil 

skor variabel lingkungan sekolah kelas V MI 

Ma’arif Kadipaten dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.2 

Skor Lingkungan Sekolah siswa kelas V MI Ma’arif 

Kadipaten 

 

No Y2 Frekuensi 

1 81 1 

2 78 1 

3 77 2 

4 76 4 

5 75 4 

6 74 1 

7 73 2 

8 72 3 

9 71 2 

10 70 2 

11 69 1 

12 68 2 

13 67 1 

14 66 1 

15 65 2 

16 63 3 

17 62 1 

18 61 1 

19 53 1 

Jumlah   35 



 

 
 

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa 

skor tertinggi variabel lingkungan sekolah (X2) 

bernilai 81 berjumlah 1 siswa dan skor terendah 

bernilai 53 berjumlah 1 siswa. 

3. Hasil Belajar Tematik siswa kelas V di MI 

Ma’arif kadipaten 

Deskripsi data tentang skor variabel hasil 

belajar siswa kelas V MI Ma’arif Kadipaten yang 

didapat dari hasil ujian akhir semester ganjil 

tahun 2018/2019 yang diberikan oleh wali kelas 

V. Dari hasil yang nilai tersebut, dapat dilihat 

bahwa skor hasil belajar siswa kelas V MI 

Ma’arif Kadipaten adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.3 

Skor Lingkungan Sekolah siswa kelas V MI Ma’arif 

Kadipaten 

No Y3 Frekuensi 

1 95 1 

2 92 1 

3 91 1 

4 88 2 

5 87 2 

6 86 4 



 

 

7 85 1 

8 84 1 

9 82 6 

10 81 3 

11 80 3 

12 79 1 

13 78 3 

14 77 1 

15 76 2 

16 74 1 

17 71 2 

Jumlah   35 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 

skor tertinggi pada variabel hasil bernilai 95 

yang berjumlah 1 siswa dan skor terendah 

bernilai 71 berjumlah 2 siswa. 

C. Analisis  Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Pengelolaan Kelas di MI Ma’arif Kadipaten  

Dalam analisis ini untuk menjawab 

bagaimana tingkat pengelolaan kelas di MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo, maka peneliti 

menggunakan teknik perhitungan Mean dan 

Standar Deviasi untuk menentukan kategori 

pengelolaan kelas tinggi, sedang dan 



 

 
 

kurang.Selanjutnya hasil skor dari pengelolaan 

kelas MI Ma’arif Kadipaten dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.4 

Perhitungan Standar Deviasi Variabel Pengelolaan Kelas 

MI Ma’arif Kadipaten 

 

Y1 F f.Y1 Y1
2 

f.Y1
2 

60 2 120 3600 7200 

56 4 224 3136 12544 

55 3 165 3025 9075 

54 1 54 2916 2916 

52 1 52 2704 2704 

51 3 153 2601 7803 

50 3 150 2500 7500 

49 1 49 2401 2401 

48 2 96 2304 4608 

47 3 141 2209 6627 

46 2 92 2116 4232 

45 8 360 2025 16200 

44 2 88 1936 3872 

Total ∑f=35 ∑f.Y1=1744 

 

∑f.Y1
2
=87682 

 



 

 

Dari data skor di atas, kemudian dicari mean 

atau rata-rata dan standar deviasi dengan langkah 

sebagai berikut : 

a. Mencari mean dari variabel pengelolaan 

kelas (Y1) 

Mx1 = ∑
𝑓𝑋₁

𝑛
=

1744

35
   = 49,8285714 

b. Mencari standar deviasi pengeloaan kelas 

(Y1) 

SDx1 = 
∑𝑓𝑋₁

𝑛
−  

∑𝑓𝑋₁

𝑛
 ² 

      =    
87682

35
−  

∑1744

35
 ² 

=  2505,−2482,88653 

       =  22,31347  =   4,72371358 

Dari hasil di atas, dapat diketahui Mx₁ = 

49,8285714 dan SDx₁ = 4,72371358. Untuk 

menentuikan tingkatan pengelolaan kelas tinggi, 

sedang dan rendah dibuat pengelompokan dengan 

menggunakan rumus: 

1) Skor lebih dari Mx + 1.SDx adalah tingkatan 

pengelolaan kelas di MI Ma’arif Kadipaten 

termasuk kategori tinggi. 



 

 
 

2) Skor kurang dari Mx – 1.SDx adalah 

tingkatan pengelolaan kelas di MI Ma’arif 

Kadipaten termasuk kategori sedang. 

3) Skor antara Mx – 1.SDx sampai dengan Mx + 

1.SDx adalah tingkatan pengelolaan kelas di 

Mi Ma’arif Kadipaten termasuk kategori 

rendah. 

Adapun perhitungannya adalah sebagai 

berikut : 

Mx + 1.SDx = 49,8285714 + 1 (4,72371358) 

   = 54,552285 

   = 55 (dibulatkan) 

Mx – 1.SDx = 49,8285714 - 1 (4,72371358) 

    = 45,1048578 

    = 45 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

skor lebih dari 55 kategori pengelolaan kelas di 

MI Ma’arif Kadipaten dikategorikan tinggi, 

sedangkan skor 45 - 55 dikategorikan sedang dan 

skor yang kurang dari 45 dikategorikan rendah. 

Kemudian banyak responden dari masing-masing 

kategori dibuat prosentase dengan rumus: 

  P = 
𝑓

𝑁
x 100% 



 

 

Keterangan: 

P = Prosentase 

F = Frekuensi pada kelas tersebut 

N = Jumlah data.
67

 

Untuk mengetahui tentang tingkat 

pengelolaan kelas di MI Ma’arif Kadipaten dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.5 

Kategori pengelolaan kelas 

 

No Skor Frekuensi Prosentasi Kategori 

1 Lebih 

dari 55 

9 25,714 % Tinggi 

2 45-55 16 45,714 % Sedang 

3 Kurang 

dari 45 

10 28,571 % Rendah 

 Jumlah 35   

 

Dari kategori di atas dapat disimpulkan 

bahwa pengelolaan kelas di MI Ma’arif Kadipaten 

termasuk kategori tinggi dengan prosentasi 

45,714%. frekuensi 9 dengan prosentase 25,714% 
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kategori tinggi, frekuensi 16 dengan prosentasi 

45,714% kategori sedang dan frekuensi 10 dengan 

prosentase 28,571% kategori rendah. 

2. Lingkungan Sekolah di MI Ma’arif 

Kadipaten  

Dalam analisis ini untuk menjawab 

bagaimana tingkat lingkungan sekolah di MI 

Ma’arif Kadipaten, maka peneliti menggunakan 

teknik perhitungan mean dan standar deviasi 

untuk menentukan kategori lingkungan sekolah 

yang tinggi, sedang dan rendah. Selanjutnya hasil 

skor lingkungan sekolah MI Ma’arif Kadipaten 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Perhitungan Standar Deviasi Variabel Lingkungan Sekolah 

MI Ma’arif Kadipaten 

 

Y2 F f.Y2 Y2
2 

f.Y2
2 

81 1 81 6561 6561 

78 1 78 6084 6084 

77 2 154 5929 11858 

76 4 304 5776 23104 

75 4 300 5625 22500 



 

 

74 1 74 5476 5476 

73 2 146 5329 10658 

72 3 216 5184 15552 

71 2 142 5041 10082 

70 2 140 4900 9800 

69 1 69 4761 4761 

68 2 136 4624 9248 

67 1 67 4489 4489 

66 1 66 4356 4356 

65 2 130 4225 8450 

63 3 189 3969 11907 

62 1 62 3844 3844 

61 1 61 3721 3721 

53 1 53 2809 2809 

Total ∑f  = 35 ∑f.Y1 = 2468 92703 ∑f.Y1
2
 = 175260 

 

Dari data skor di atas, kemudian dicari mean 

atau rata-rata dan standar deviasi dengan langkah 

sebagai berikut : 

a. Mencari mean dari variabelLingkungan 

Sekolah (Y2) 

Mx2 = ∑
𝑓𝑋2

𝑛
=

2468

35
= 70,5142857 



 

 
 

b. Mencari standar deviasi lingkungan sekolah 

(Y2) 

SDx2= 
∑𝑓𝑋2

𝑛
−  

∑𝑓𝑋2

𝑛
 ² 

      =    
175260

35
−  

∑2468

35
 ² 

=  5007,42857 − 4972,26449 

       =  35,16408  =   5,92993086 

Dari hasil di atas, dapat diketahui Mx2 = 

70,5142857 dan SDx2 = 5,92993086. Untuk 

menentukan tingkatan lingkungan sekolah tinggi, 

sedang dan rendah dibuat pengelompokan dengan 

menggunakan rumus: 

1) Skor lebih dari Mx + 1.SDx adalah tingkatan 

lingkungan sekolah di MI Ma’arif Kadipaten 

termasuk kategori tinggi. 

2) Skor kurang dari Mx – 1.SDx adalah 

tingkatan lingkungan sekolah di MI Ma’arif 

Kadipaten termasuk kategori sedang. 

3) Skor antara Mx – 1.SDx sampai dengan Mx + 

1.SDx adalah tingkatan lingkungan sekolah di 



 

 

MI Ma’arif Kadipaten termasuk kategori 

rendah. 

Adapun perhitungannya adalah sebagai 

berikut : 

Mx + 1.SDx  = 70,5142857+ 1 

(5,92993086) 

  = 76,4442165 

  = 76 (dibulatkan) 

Mx – 1.SDx  = 70,5142857- 1 (5,92993086) 

  = 64,5843548 

  = 64 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

skor lebih dari 76 kategori lingkungan sekolah di 

MI Ma’arif Kadipaten dikategorikan tinggi, 

sedangkan skor 64-76 dikategorikan sedang dan 

skor yang kurang dari 64 dikategorikan rendah. 

Untuk mengetahui tentang tingkat lingkungan 

sekolah di MI Ma’arif Kadipaten dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

  



 

 
 

Tabel 4.7 

Kategori Lingkungan Sekolah 

 

No Skor Frekuensi Prosentasi Kategori 

1 Lebih 

dari 76 

8 22,857 % Tinggi 

2 64-76 19 54,285 % Sedang 

3 Kurang 

dari 64 

8 22,857 % Rendah 

 Jumlah 35   

 

Dari kategori di atas dapat disimpulkan 

bahwa lingkungan sekolah di MI Ma’arif 

Kadipaten termasuk kategori sedang dengan 

prosentasi 54,285%. frekuensi 8 dengan 

prosentase 22,857% kategori tinggi, frekuensi 19 

dengan prosentasi 54,285% kategori sedang dan 

frekuensi 8 dengan prosentase 22,285% kategori 

rendah. 

3. Hasil Belajar Tematik  di MI Ma’arif 

Kadipaten  

Dalam analisis ini untuk menjawab 

bagaimana tingkat hasil belajar tematik di MI 



 

 

Ma’arif Kadipaten, maka peneliti menggunakan 

teknik perhitungan mean dan standar deviasi 

untuk menentukan kategori lingkungan sekolah 

yang tinggi, sedang dan rendah. Selanjutnya hasil 

skor lingkungan sekolah MI Ma’arif Kadipaten 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Perhitungan Standar Deviasi Variabel Hasil Belajar 

Tematik kelas V MI Ma’arif Kadipaten 

 

Y3 f f.Y3 Y3
2 

f. Y3
2 

95 1 95 9025 9025 

92 1 92 8464 8464 

91 1 91 8281 8281 

88 2 176 7744 15488 

87 2 174 7569 15138 

86 4 344 7396 29584 

85 1 85 7225 7225 

84 1 84 7056 7056 

82 6 492 6724 40344 

81 3 243 6561 19683 

80 3 240 6400 19200 

79 1 79 6241 6241 



 

 
 

78 3 234 6084 18252 

77 1 77 5929 5929 

76 2 152 5776 11552 

74 1 74 5476 5476 

71 2 142 5041 10082 

Total ∑f =35 ∑f.Y3=2874 

 

∑f.Y3
2
 = 

237020 

 

Dari data skor di atas, kemudian dicari mean 

atau rata-rata dan standar deviasi dengan langkah 

sebagai berikut : 

a. Mencari mean dari variabel hasil belajar (Y3) 

My = ∑
𝑓𝑌

𝑛
=

2874

35
= 82,1142857 

b. Mencari standar deviasi hasil belajar (Y3) 

SDy = 
∑𝑓𝑌

𝑛
−  

∑𝑓𝑋₁

𝑛
 ² 

  =    
237020

35
−  

∑2874

35
 ² 

=  6772 − 6742,75592 

       =  29,24408  =   5,40777958 

Dari hasil di atas, dapat diketahui My = 

82,1142857dan SDy = 5,40777958. Untuk 



 

 

menentunkan tingkatan hasil belajar tinggi, 

sedang dan rendah dibuat pengelompokan dengan 

menggunakan rumus: 

1) Skor lebih dari My + 1.SDy adalah tingkatan 

hasil belajar di MI Ma’arif Kadipaten 

termasuk kategori tinggi. 

2) Skor kurang dari My – 1.SDy adalah 

tingkatan hasil belajar di MI Ma’arif 

Kadipaten termasuk kategori sedang. 

3) Skor antara My – 1.SDy sampai dengan My + 

1.SDy adalah tingkatan hasil belajar di MI 

Ma’arif Kadipaten termasuk kategori rendah. 

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut 

: 

My + 1.SDy = 82,1142857 + 1 (5,40777958) 

    = 87,5220653 

    = 87 (dibulatkan) 

My – 1.SDy = 82,1142857 - 1 (5,40777958) 

    = 76,7065061 

    = 77 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

skor lebih dari 87 kategori hasil belajar di MI 

Ma’arif Kadipaten dikategorikan tinggi, 



 

 
 

sedangkan skor 77-87 dikategorikan sedang dan 

skor yang kurang dari 77 dikategorikan rendah. 

Untuk mengetahui tentang tingkat hasil belajar di 

MI Ma’arif Kadipaten dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4.9 

Kategori Hasil Belajar Tematik 

 

No Skor Frekuensi Prosentasi Kategori 

1 Lebih 

dari 87 

7 20 % Tinggi 

2 77-87 25 71,428 % Sedang 

3 Kurang 

dari 77 

3 8,571 % Rendah 

 Jumlah 35   

 

Dari kategori di atas dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar di Mi Ma’arif Kadipaten 

termasuk kategori sedang dengan prosentasi 

71,428%. frekuensi 7 dengan prosentase 20% 

kategori tinggi, frekuensi 25 dengan prosentasi 

71,428% kategori sedang dan frekuensi 3 dengan 

prosentase 8,571% kategori rendah. 



 

 

4. Korelasi Pengelolaan Kelas dan Lingkungan 

Sekolah dengan Hasil Belajar Tematik Siswa 

Kelas V di Mi Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

a. Uji Normalitas 

Sebelum melakukan perhitungan 

menggunakan rumus statistika perlunya 

mengetahui asumsi yang akan digunakan di 

dalam rumus. Peneliti diwajibkan melakukan uji 

asumsi tersebut agar dalam penggunaan rumus 

tidak menyimpang dari ketentuan yang 

berlaku.Uji asumsi berlaku untuk penggunaan 

yang datanya diasumsikan normalitas.Dalam 

penelitian ini, uji normalitas yang digunakan 

adalah rumus Kolmogorov-Smirnov. Maka 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

  



 

 
 

Tabel 4.10 

Hasil uji normalitas masing-masing variabel dengan 

rumus Kolmogorov-Smirnov 

 

Variabel Uji Normalitas Keterangan 

X1 a1 maksimum< Dtabel 

(0,18238571<0,23 

Data Berdistribusi 

Normal 

X2 a1 maksimum< Dtabel 

(0,116257143 <0,23 

Data Berdistribusi 

Normal 

Y a1 maksimum< Dtabel 

(0,0753857<0,23 

Data Berdistribusi 

Normal 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui a1 

maksimumuntuk variabel X1,X2 dan variabel Y. 

selanjutnya, dikonsultasikan dengan Dtabelnilai uji 

Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat 

signifikansi 0,05%. Dari konsultasi dengan a1 

maksimum diperoleh hasil bahwa untuk masing-

masing a1 maksimum lebih kecil dari pada Dtabel, 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

masing-masing variabel Y1,Y2 dan Y3 sampel 

data berdistribusi normal.Adapun hasil dari 

perhitungan uji normalitasrumus Kolmogorov-



 

 

Smirnov secara terperinci dapat dilihat pada 

lampiran 17. 

b. Pengujian Hipotesis 

Teknik yang digunakan untuk menjawab 

pengajuan hipotesis atau rumusan masalah 

adalah dengan menggunakan teknik korelasi 

berganda untuk mengetehui apakah variabel 

pengelolaan kelas dan lingkungan sekolah 

secara signifikan berhubungan dengan hasil 

belajar tematik siswa atau tidak.Adapun rumus 

korelasi berganda adalah sebagi berikut.
68

 

r𝑥1𝑥2𝑦   

= 
 𝑟2𝑥1𝑦+𝑟2𝑥2𝑦 −2 𝑟𝑥1𝑦  ∙ 𝑟𝑥2𝑦  ∙ 𝑟𝑥1𝑥2 

 1−𝑟2𝑥1𝑥2 
 

Perhitungan di atas dijelaskan dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

langkah 1 : Mentabulasikan data kedua variabel. 

langkah 2 : Membuat tabel korelasi. 

Langkah 3 : Menghitung korelasi dengan 

menggunakan rumus Product 

Moment sebagai berikut: 
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X1  = 1744    X1X2

 = 123286 

X2  = 2468    X1
2

 
= 87682 

Y  = 2874    X2
2

 
= 175260 

Y.X1 = 143508   Y
2

 = 237020 

Y.X2 = 202976 

Dari hasil tersebut kemudian dimasukkan 

kedalam rumus sebagai berikut. Korelasi antara 

variabel pengelolaan kelas (Y1) dengan hasil 

belajar (Y3) : 

r𝑥1𝑦 = 
𝑁∑𝑋1𝑌−∑𝑋1∑𝑌

 (𝑁∑𝑋1²−(∑𝑋1)²)(𝑁∑𝑌2− ∑𝑌 2)
 

=

35 143508  −(1744)( 2874)

  35 87682  −(1744)²  35 237020  −(2874)² 
 

= 

5022780  −5012256

  3068870  −3041536  (8295700−8259876 )
 

= 
10524

  27334 (35824 )
 



 

 

= 
10524

 979213216
 

= 
10524

31292 ,3827
  

= 0,36311878 

Mencari korelasi antara variabel 

lingkungan sekolah (Y2) dengan hasil belajar 

(Y3) : 

r𝑥2𝑦 = 
𝑁∑𝑋2𝑌−∑𝑋2  ∑𝑌

 (𝑁∑𝑋2²−(∑𝑋2)²)(𝑁∑𝑌2− ∑𝑌 2)
 

=

35 202976  −(2468)( 2874)

  35 175260  −(2468)²  35 237020  −(2874 )² 
 

= 

7104160  −7093032

  6134100  −6091024  (8295700−8259876 )
 

= 
11128

  43076  (35824 )
 

= 
11128

 1543154624
 

= 
11128

39283 ,0068
  

= 0,283277705 



 

 
 

Mencari korelasi antara variabel 

pengelolaan kelas (Y1) dengan lingkungan 

sekolah (Y2) : 

r𝑥1𝑥2   = 

𝑁∑𝑋1𝑋2−∑𝑋1  ∑𝑋2

 (𝑁∑𝑋1²−(∑𝑋1)²)(𝑁∑𝑋2
2− ∑𝑋2 

2)

 

 

 =

35 123286  −(1744 )( 2468)

  35 87682  −(1744)²  35 175260  −(2468 )² 
 

  = 

4315010  −4304192

  3068870  −3041536  (6134100 −6091024 )
 

= 
10818

  27334  (43076 )
 

= 
10818

 1177439384
 

= 
10818

34313 ,8366
  

= 0,315266408 

Selanjutnya adalah dengan mencari 

korelasi antara variabel pengelolaan kelas (Y1) 

dan lingkungan sekolah (Y2) dengan hasil belajar 



 

 

(Y3) dengan menggunakan rumus korelasi 

berganda. 

r𝑥1𝑥2𝑦   = 

 
 𝑟2𝑥1𝑦+𝑟2𝑥2𝑦 −2 𝑟𝑥1𝑦  ∙ 𝑟𝑥2𝑦  ∙ 𝑟𝑥1𝑥2 

 1−𝑟2𝑥1𝑥2 
 

   

= 
 0,36311878 +0,283277705  2−2 0,36311878  ∙ 0,283277705  ∙0,315266408  

1− 0,315266408  2  

= 
 0.131855248 +0,080246258  −2 0,36311878  ∙ 0,283277705  ∙0,315266408  

1−(0,099392908 )
 

=  
 0,212101507  −2 0,032429392  

0,900607092
 

 =  
0,0,212101507 −0,064858784

0,900607092
 

 =  
0,147242723

0,900607092
 

=  0,163492742  

= 0,404342357 

Selanjutnya untuk menghitung signifikan 

dengan menggunakan rumus berikut : 

Fhitung= 
𝑅2/𝑘

 1−22 /(𝑁−𝑘−1
 

   = 
 0,404342357  2/ 2

 1−0,404342357  (35−2−1)
 



 

 
 

  = 
0,163492742 / 2

 1−0,404342357  /32
 

   = 
0,163492742 /2

0,595657643 /32
 

   = 
0,081746371

0,0186143013
  

 = 4,39158955 dibulatkan menjadi (4,4) 

 

Ftabel = (k,n-k1) 

  = (2,35-2-1) 

  = 3,30 

Dari hasil di atas, kemudian dibandingkan 

dengan harga Fhitung, dengan db pembilang = k 

dan db = (n – k-1). Jadi db pembilang = 2 db 

penyebut = 35 – 2 – 1=33. Dengan taraf 

kesalahan 5%, maka harga Ftabel sebesar 3,30 

yang dapat dilihat pada lampiran 20. Harga 

Fhitung = 4,40> Ftabel = 3,30, yang artinya Ho 

ditolak dan Ha diterima. Jadi kesimpulan dari 

semua pernyataan di atas adalah terdapat 

korelasi yang signifikan antara lingkungan 

sekolah dan pengelolaan kelas dengan hasil 

belajar tematik siswa kelas V di MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 



 

 

D. Interpretasi Data dan Pembahasan 

1. Analisis Data Pengelolaan Kelas dengan Hasil 

Belajar Tematik Siswa Kelas V MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo 

Berdasarkan rumusan masalah pertama 

yakni adakah korelasi pengelolaan kelas dengan 

hasil belajar tematik siswa kelas V MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019.Kemudian dilakukan pengujian 

kebenaran dari hipotesa.Peneliti harus 

mengonsultasikan hasil rhitung dengan rtabel. 

Dengan db pembilang = k dan db = n - nr. 

Jadi db pembilang = 2 db penyebut = 35–

2=33taraf kesalahan 5%. rtabel = 3,30 dan rhitung = 

0,363 di mana rhitung  > rtabel  maka Ha diterima. 

Kesimpulan dari perhitungan tersebut terdapat 

korelasi yang signifikan antara pengelolaan 

kelas dengan hasil belajar tematik siswa kelas V 

MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019. 

2. Analisis Data Korelasi Lingkungan Sekolah 

dengan Hasil Belajar Tematik Siswa Kelas V 

MI Ma’arif Kadipaten 



 

 
 

Berdasarkan rumusan masalah kedua yakni 

adakah korelasi lingkungan sekolah dengan hasil 

belajar tematik siswa kelas V MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019.Kemudian dilakukan pengujian 

kebenaran dari hipotesa.Peneliti harus 

mengonsultasikan hasil rhitung dengan rtabel. 

Dengan db pembilang = k dan db = n - nr. 

Jadi db pembilang = 2 db penyebut = 35–

2=33taraf kesalahan 5%. rtabel = 3,30 dan rhitung = 

0,283 di mana rhitung  < rtabel  maka Ha ditolak. 

Kesimpulan dari perhitungan tersebut tidak 

terdapat korelasi yang signifikan antara 

lingkungan sekolah dengan hasil belajar tematik 

siswa kelas V MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019. 

3. Analisis Data Korelasi Pengelolaan Kelas dan 

Lingkungan sekolah MI Ma’arif kadipaten 

Ponorogo 

Dengan db pembilang = k dan db = n - nr. 

Jadi db pembilang = 2 db penyebut = 35–

2=33taraf kesalahan 5%. rtabel = 3,30 dan rhitung = 

0,315 di mana rhitung  < rtabel maka Ha ditolak. 



 

 

Kesimpulan dari perhitungan tersebut tidak ada 

korelasi yang signifikan antara lingkungan 

sekolah dengan hasil belajar tematik siswa kelas 

V MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019. 

4. Analisis Data Korelasi antara Pengelolaan 

Kelas dan Lingkungan Sekolah dengan Hasil 

Belajar Tematik Siswa Kelas V di MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019 

Adapun perhitungan data korelasi 

pengelolaan kelas dan lingkungan sekolah 

dengan hasil belajar tematik siswa kelas V MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo. 

Merumuskan hipotesis  

Ho: Tidak ada korelasi antara variabel Y1 dan Y2  

dengan Y3. 

Ha: Ada korelasi antara variabel Y1 dan Y2 

dengan Y3. 

Sebelum dikonsultasikan dengan ftabelmaka 

harus menentukan nilai ftabeldengan ketentuan 

Fa,k,dk. Jumlah sampel 35 (n = 35) dan jumlah 

variabel bebas yang dicari korelasinya sebanyak 



 

 
 

2 buah (k = 2). Diketahui dk = 35 -2 – 1 = 33 

maka ftabel sebesar 3,30 pada taraf signifikan 5%. 

Kemudian dibandingkan dengan harga 

ftabel,4,404 >= 3,30, yang artinya Ho ditolak dan 

Ha diterima. Kesimpulannya di atas adalah 

terdapat korelasi yang signifikan antara 

lingkungan sekolah dan pengelolaan kelas 

dengan hasil belajar tematik siswa kelas V di MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019. Untuk dapat memberikan penafsiran 

terhadap koefisien korelasi yang ditemukan 

tersebut besar atau kecilnya, maka dapat 

berpedoman pada ketentuan yang tertera sebagai 

berikut: 

Tabel 4.11 

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi koefisien 

korelasi 

Interval koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60,0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

 



 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka koefisien 

korelasi yang ditemukan dalam penelitian ini 

sebesar 4,4 termasuk kategori sedang. Jadi 

terdapat hubungan sedang antara pengelolaan 

kelas dan lingkungan sekolah dengan hasil 

belajar tematik siswa kelas V untuk untuk 35 

jumlah responden. 

Dari hasil di atas, kemudian dibandingkan 

dengan harga Fhitung, dengan db pembilang = k 

dan db = (n – k-1). Jadi db pembilang = 2 db 

penyebut = 35 – 2 – 1=33. Dengan taraf 

kesalahan 5%, maka harga Ftabel sebesar 3,30. 

Harga Fhitung = 4,4> Ftabel= 3,30, yang artinya Ho 

ditolak dan Ha diterima. Jadi kesimpulan dari 

semua pernyataan di atas adalah terdapat 

korelasi yang signifikan antara lingkungan 

sekolah dan pengelolaan kelas dengan hasil 

belajar tematik siswa kelas V di MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pengelolaan kelas dan lingkungan 

sekolah mempengaruhi hasil belajar tematik 



 

 
 

siswa kelas V MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil deskripsi data serta analisis data 

dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Ada korelasi pengelolaan kelas dengan hasil 

belajar siswa kelas V MI Ma’arif Kadipaten 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil perhitungan rtabel = 3,30 

dan rhitung = 0,363 pada taraf signifikansi 5% di 

mana rhitung  > rtabel maka Ha diterima. 

2. Tidak ada korelasi antara lingkungan sekolah 

dengan hasil belajar siswa kelas V MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan rtabel 

= 3,30 dan rhitung = 0,283 pada taraf signifikansi 

5% di mana rhitung  < rtabel  maka Ha ditolak. 

3. Tidak ada korelasi antara pengelolaan kelas dan 

lingkungan sekolah siswa kelas V MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitunganrtabel= 



 

 

3,30 dan rhitung = 0,315 pada taraf signifikansi 5% 

di mana rhitung  < rtabel  maka Ha ditolak. 

4. Ada korelasi pengelolaan kelas dan lingkungan 

sekolah dengan hasil belajar tematik siswa kelas 

V MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019. Fhitung = 4,4> Ftabel = 3,30, 

pada taraf signifikansi 5% yang artinya Ho 

ditolak dan Ha diterima. Kesimpulannya atas 

adalah terdapat korelasi yang signifikan antara 

lingkungan sekolah dan pengelolaan kelas 

dengan hasil belajar tematik siswa kelas V di MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019. 

B. SARAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti 

memiliki beberapa saran, antara lain: 

1. Bagi sekolah agar mengoptimalkan kondisi 

lingkungan guna untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa khususnya pada mata pelajaran 

tematik. 

2. Bagi guru hendaknya memperhatikan aspek-

aspek yang berhubungan dengan kondisi atau 

suasana kelas pada saat jam pembelajaran 



 

 
 

berkangsung. Dengan demikian, maka nilai hasil 

belajar siswa akan ikut meningkat. 

3. Bagi siswa diharapkan selalu  berusaha dan giat 

belajar agar dapat memperoleh hasil belajar yang 

memuaskan sesuai dengan keinginan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya demi peningkatan 

kualitas lembaga pendidikan, penulis 

menyarankan perlu diadakan penelitian lebih 

lanjut untuk mengetahui faktor lain yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 
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