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ABSTRAK  

 

 

Sukadi. Hubungan antara Persepsi dan Sikap Siswa terhadap Lingkungan Fisik 

Sekolah dengan Prestasi Belajar Siswa SMU Negeri di Kota Makassar. Dibimbing 

oleh Hammado Tantu dan Moh. Thayeb Manrihu. 

Pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan saat ini masih banyak  

kendala dan tantangan yang dihadapi terutama dalam masa reformasi dan otonomi 

daerah saat ini, anggaran pendidikan pada RAPBN tahun 2000/2001 hanya 5 persen 

dan baru tahun 2001/2002 direncanakan menjadi 24,7 persen, sehingga dalam 

menyediakan sarana pendidikan banyak dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan 

yang disesuaikan atas dasar kebutuhan penduduk itu sendiri, dan dalam menyediakan 

sarana pendidikan ini kadang-kadang akibatnya sering terjadi penyimpangan dalam 

aturan pembangunan berazas pada pengamgan berkelanjutan yang berwawasan 

lingkungan hidup (sustainable development). Akibatnya akan menimbulkan dampak 

negatif atau positif, misanya dalam penyediaan atau penataan ruang kelas sebagai 

tempat belajar mengajar siswa yang bisa mempengaruhi prestasi belajar siswa atau 

sumber daya manusia. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pesepsi tentang lingkungan fisik 

sekolah, untuk mengetahui sikap tentang lingkungan fisik sekolah, untuk mengetahui 

prestasi belajar siswa, untuk mengetahui hubungan antara persepsi dan sikap siswa 

terhadap lingkungan fisik sekolah dengan prestasi belajar SMU Negeri di Kota 

Makassar. Penelitian ini temasuk jenis penelitian survey yang besifat korelasional. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas II yang resmi terdapat pada 

SMU Negeri pada tahun 2001/2002 yang tersebar pada 11 kecamatan di Kota 

Makassar. 

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive cluster 

area random sampling. Jadi jumlah siswa sebagai sampel sebanyak 192 orang. Data 

diperoleh melalui angket dan dokumentasi, selanjutnya data-data yang terkumpul 
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diolah dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan inferensial, dengan 

teknik regresi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi siswa terhadap lingkungan fisik 

SMU Negeri Makassar, berdasarkan penilaian responden tentang keberadaan sarana 

dan prasarana dalam kategori agak baik. Sikap siswa terhadap lingkungan fisik SMU 

Negeri, berdasarkan penilaian responden termasuk dalam kategori negatif. Prestasi 

belajar siswa SMU Negeri, berdasarkan penilaian responden temasuk dalam kategori 

sedang. Persepsi dan sikap siswa terhadap lingkungan fisik sekolah SMU Negeri 

berhubungan secara signifikan dengan prestasi belajar siswa SMU Negeri, baik secara 

simultan maupun secara parsial. Dengan demikian untuk meningkatkan prestasi SMU 

Negeri di Kota Makassar, maka perlu perhatian untuk memperbaiki persepsi dan 

sikap siswa terhadap lingkungan fisik SMU Negeri di Kota Makassar. 
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ABSTRACT 

 

 

 

SUKADI. The Correlation of the Students’ Perception and Attitude toward School 

Physical Environment with their Learning Achievement at State SMUs in Makassar 

(supervised by Hammado Tantu and Moh. Thayeb Manrihu).  

The still many constrains and challenges faces in the implementation of 

educational development nowadays particularly during the reformation are and 

regional autonomy, among other things, the budget for education in the RAPBN of 

2000/2001 was only 5 percent and only then in the RAPBN of 2001/2000 it was 

planned to be 24.7 percent. Due to this fact, the provision of educational means was 

frequently carried out carefully according to the needs of the population, sometimes 

deviating from the developmental regulation based on sustainable development 

oriented to loving environment. Consequently, this could cause negative as well as 

positive effect, namely, in the provision of classrooms as places of learning-teaching 

processes that could influence the learning achievement of students or human 

resources.  

This research aimed at knowing the students’ perception on school physical 

environment, their attitude toward school physical environment, their learning 

achievement, and the correlation of their perception and attitude toward school 

physical environment with their learning achievement at SMUs in Makassar. 

This research was a correlation survey. The population consisted of all second 

year students registered in the academic year of 2001/2002 in 11 districts in 

Makassar. The samples were taken by using purposive cluster-area random sampling 

whose number was 192 students. The data were collected through questionnaire and 

documentation. The data were analyzed by using descriptive and inferential statistic 

analysis with regression technique. 

The results showed that the students’ perception on the physical environment 

of State SMUs In Makassar, based in the respondents’ evaluation of the existence of 
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school structures and infrastructures, was good enough; their attitude toward the 

physical environment of State SMUs was negative; their perception and attitude 

toward the physical environment of State SMUs had a significant correlation with 

their learning achievement, simultaneously as well as partially. Thus, to promote the 

students’ learning achievement of State SMUs, their perception and attitude toward 

the physical environment of States SMUs in Makassar should be improved.  
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ABSTRACT 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pesepsi tentang lingkungan fisik sekolah, untuk 

mengetahui sikap tentang lingkungan fisik sekolah, untuk mengetahui prestasi belajar siswa, untuk 

mengetahui hubungan antara persepsi dan sikap siswa terhadap lingkungan fisik sekolah dengan 

prestasi belajar SMU Negeri di Kota Makassar. Penelitian ini temasuk jenis penelitian survey yang 

besifat korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas II yang resmi terdapat 

pada SMU Negeri pada tahun 2001/2002 yang tersebar pada 11 kecamatan di Kota Makassar.  

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive cluster area random 

sampling. Jadi jumlah siswa sebagai sampel sebanyak 192 orang. Data diperoleh melalui angket dan 

dokumentasi, selanjutnya data-data yang terkumpul diolah dengan menggunakan analisis statistik 

deskriptif dan inferensial, dengan teknik regresi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi siswa terhadap lingkungan fisik SMU Negeri 

Makassar, berdasarkan penilaian responden tentang keberadaan sarana dan prasarana dalam kategori 

agak baik. Sikap siswa terhadap lingkungan fisik SMU Negeri, berdasarkan penilaian responden 

termasuk dalam kategori negatif. Prestasi belajar siswa SMU Negeri, berdasarkan penilaian responden 

temasuk dalam kategori sedang. Persepsi dan sikap siswa terhadap lingkungan fisik sekolah SMU 

Negeri berhubungan secara signifikan dengan prestasi belajar siswa SMU Negeri, baik secara simultan 

maupun secara parsial. Dengan demikian untuk meningkatkan prestasi SMU Negeri di Kota Makassar, 

maka perlu perhatian untuk memperbaiki persepsi dan sikap siswa terhadap lingkungan fisik SMU 

Negeri di Kota Makassar.  

 

ABTRACT 

 

The were still many constrains and challenges faces in the implementation of educational 

development nowadays particularly during the reformation are and regional autonomy, among other 

things, the budget for education in the RAPBN of 2000/2001 was only 5% and only then in the 

RAPBN of 2001/2000 it was planned to be 24.7%. Due to this fact, the provision of educational means 

was frequently carried out carefully according to the needs of the population, sometimes deviating 

from the developmental regulation based on sustainable development oriented to loving environment. 

Consequently, this could cause negative as well as positive effect, namely, in the provision of 

classrooms as places of learning-teaching processes that could influence the learning achievement of 

students or human resources.  

This research aimed at knowing the students’ perception on school physical environment, 

their attitude toward school physical environment, their learning achievement, and the correlation of 

their perception and attitude toward school physical environment with their learning achievement at 

SMUs in Makassar. 

This research was a correlation survey. The population consisted of all second year students 

registered in the academic year of 2001/2002 in 11 districts in Makassar. The samples were taken by 

using purposive cluster-area random sampling whose number was 192 students. The data were 

collected through questionnaire and documentation. The data were analyzed by using descriptive and 

inferential statistic analysis with regression technique. 
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The results showed that the students’ perception on the physical environment of State SMUs 

In Makassar, based in the respondents’ evaluation of the existence of school structures and 

infrastructures, was good enough; their attitude toward the physical environment of State SMUs was 

negative; their perception and attitude toward the physical environment of State SMUs had a 

significant correlation with their learning achievement, simultaneously as well as partially. Thus, to 

promote the students’ learning achievement of State SMUs, their perception and attitude toward the 

physical environment of States SMUs in Makassar should be improved.  
 

  



 

 xx 

HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI DAN SIKAP SISWA TERHADAP LINGKUNGAN  

FISIK SEKOLAH DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA SMU NEGERI  

DI KOTA MAKASSAR*) 

 

THE CORRELATION OF THE STUDENTS’ PERCEPTION AND ATTITUDE TOWARD SCHOOL  

PHYSICAL ENVIRONMENT WITH THEIR LEARNING ACHIEVEMENT AT  

STATE SMUS IN MAKASSAR 

 

SUKADI**) 

 

ABSTRACT 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pesepsi tentang lingkungan fisik sekolah, untuk 

mengetahui sikap tentang lingkungan fisik sekolah, untuk mengetahui prestasi belajar siswa, untuk 
mengetahui hubungan antara persepsi dan sikap siswa terhadap lingkungan fisik sekolah dengan prestasi 
belajar SMU Negeri di Kota Makassar. Penelitian ini temasuk jenis penelitian survey yang besifat 
korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas II yang resmi terdapat pada SMU 
Negeri pada tahun 2001/2002 yang tersebar pada 11 kecamatan di Kota Makassar. 

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive cluster area random 
sampling. Jadi jumlah siswa sebagai sampel sebanyak 192 orang. Data diperoleh melalui angket dan 
dokumentasi, selanjutnya data-data yang terkumpul diolah dengan menggunakan analisis statistik deskriptif 
dan inferensial, dengan teknik regresi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi siswa terhadap lingkungan fisik SMU Negeri 
Makassar, berdasarkan penilaian responden tentang keberadaan sarana dan prasarana dalam kategori agak 
baik. Sikap siswa terhadap lingkungan fisik SMU Negeri, berdasarkan penilaian responden termasuk dalam 
kategori negatif. Prestasi belajar siswa SMU Negeri, berdasarkan penilaian responden temasuk dalam 
kategori sedang. Persepsi dan sikap siswa terhadap lingkungan fisik sekolah SMU Negeri berhubungan 
secara signifikan dengan prestasi belajar siswa SMU Negeri, baik secara simultan maupun secara parsial. 
Dengan demikian untuk meningkatkan prestasi SMU Negeri di Kota Makassar, maka perlu perhatian untuk 
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ABTRACT 

 
The were still many constrains and challenges faces in the implementation of educational 

development nowadays particularly during the reformation are and regional autonomy, among other things, 
the budget for education in the RAPBN of 2000/2001 was only 5% and only then in the RAPBN of 
2001/2000 it was planned to be 24.7%. Due to this fact, the provision of educational means was frequently 
carried out carefully according to the needs of the population, sometimes deviating from the developmental 
regulation based on sustainable development oriented to loving environment. Consequently, this could 
cause negative as well as positive effect, namely, in the provision of classrooms as places of learning-
teaching processes that could influence the learning achievement of students or human resources.  

This research aimed at knowing the students’ perception on school physical environment, their 
attitude toward school physical environment, their learning achievement, and the correlation of their 
perception and attitude toward school physical environment with their learning achievement at SMUs in 
Makassar. 

This research was a correlation survey. The population consisted of all second year students 
registered in the academic year of 2001/2002 in 11 districts in Makassar. The samples were taken by using 
purposive cluster-area random sampling whose number was 192 students. The data were collected through 
questionnaire and documentation. The data were analyzed by using descriptive and inferential statistic 
analysis with regression technique. 

The results showed that the students’ perception on the physical environment of State 
SMUs In Makassar, based in the respondents’ evaluation of the existence of school structures and 
infrastructures, was good enough; their attitude toward the physical environment of State SMUs 
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was negative; their perception and attitude toward the physical environment of State SMUs had a 
significant correlation with their learning achievement, simultaneously as well as partially. Thus, 
to promote the students’ learning achievement of State SMUs, their perception and attitude 
toward the physical environment of States SMUs in Makassar should be improved.  

 

 
*) Artikel tesis untuk memperoleh gelar Magister PPS Univesitas Negeri Makassar  

*) Mahasiswa PPS UNM Program Studi PKLH Kekhususan Pendidikan Lingkungan Hidup 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkembangan penduduk yang sangat cepat saat ini, juga diikuti dengan 

perkembangan kebutuhan penduduk. Untuk mewujudkan perkembangan kebutuhan, 

perlu adanya pembangunan dalam lingkungan penduduk atau bangsa itu sendiri. 

Bagi bangsa Indonesia arah pembangunannya telah dirumuskan dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ialah melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Untuk mewujudkan pembangunan nasionalnya saat ini, bangsa Indonesia 

juga berorientasi pada pembangunan dunia, yaitu suatu pembangunan yang 

berwawasan lingkungan hidup, yang diselenggarakan di Stokholm pada tanggal 5 

Juni 1972, kemudian dilanjutkan dengan konferensi lingkungan hidup pada 

tanggal 3 Juni 1992 di Rio de Jeneiro tentang asas pembangunan yang 

berkelanjutan (sustainable development) yang diselenggarakan oleh PBB. Arah 

pembangunan ini diperkuat dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembangunan 
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berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan 

terencana, yang mendukung lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam 

proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup 

genrasi masa kini dan generasi masa depan (Pasal 1 ayat 3). 

Pembangunan ini juga berdasarkan kebijaksanaan Nasional yang terpadu 

menyeluruh dengan memperhitungkan generasi masa kini dan generasi masa 

depan yang wawasan lingkungan yang tinggi meliputi sadar terhadap lingkungan 

yang sehat, bersih, akan mempertinggi ketahanan fisik dan mental sumber daya 

manusia Indonesia. 

Untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan 

(sustainable development) ini, salah satu faktor diperlukan pada: “aspek 

penyiapan sumber daya manusia”. Untuk dapat menyiapkan sumber daya manusia 

salah satu perwujudannya perlu adanya pembangunan dalam pendidikan. Untuk 

mewujudkan keberhasilan pembangunan dalam pendidikan salah satu 

indikatornya adalah mutu pendidikan. Soejadi (1991:10), bahwa hasil belajar 

menunjukkan salah satu indikator mutu belajar. Salah satu indictor daripada mutu 

pendidikan adalah prestasi belajar.  

Soeja. S (1976:283), faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar ada 

dua, yaitu:  faktor individu dan faktor di luar individu atau lingkungan. 

Berdasarkan Buku Pegangan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup 

(1988:22), mengatakan bahwa faktor lingkungan ada 3 (tiga), yaitu: (1) 
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lingkungan fisik, (2) lingkungan biologis, dan (3) lingkungan sosial. Lingkungan 

fisik meliputi abiotik, udara, air, tanah dan alam sekitarnya. 

          Pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan saat ini masih banyak 

kendala dan tantangan yang dihadapi terutama dalam masa reformasi dan 

Otonomi Daerah saat ini, anggaran pendidikan pada RAPBN tahun 2000/2001 

hanya 5 persen dan baru tahun 2001/2002 direncanakan menjadi 24,7 persen, 

sehingga dalam menyediakan sarana pendidikan banyak dilaksanakan dengan 

penuh kebijaksanaan yang disesuaikan atas dasar kebutuhan penduduk itu sendiri,  

dalam menyediakan sarana pendidikan ini kadang-kadang sering terjadi 

penyimpangan dalam aturan pembangunan yang berasas pada pembangunan 

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup (sustainable development). 

Akibatnya akan menimbulkan dampak negatif maupun positif. 

Adapun bentuk dampak pengambil kebijaksanaan dalam pembangunan 

pendidikan juga terjadi di Kota Makassar yang berhubungan denganlingkungan 

fisik ini, misalnya: cara penyediaan ruang kelas dan penataan ruang tingkat SMU 

di Kota Makassar ini masih banyak yang belum memenuhi etika lingkungan 

dalam pembangunan berkelanjutan (sustainable development), diantaranya: (1) 

penyediaan ruang kelas yang menempati bangunan bekas, dengan menyekat ruang 

yang luas menjadi ruang yang lebih kecil untuk menjadi ruang kelas, akibatnya 

ruang kelas tidak tercukupinya persediaan gas oksigen dalam ruang kelas atau 

mengakibatkan terhalangnya sirkulasi udara dalam ruang kelas, (2) mengubah 

penataan ruang yang semestinya bukan ruang kelas menjadi ruang kelas misalnya, 
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ruang laboratorium menjadi ruang kelas, (3) mengisi ruang kelas yang melebihi 

daya dukung lingkungan ruang misalnya ruang kelas yang semestinya hanya bisa 

menampung 40 siswa diisi dengan 50 siswa sehingga ruang kelas terjadi 

kesesakan atau kepadatan, (4) tujuan penataan ruangan, menurut Ashari 

(1997:136)  tujuan penataan ruang yang berkaitan dengan pemanfaatan secara 

berkualitas, antara lain untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, 

berbudi luhur, sehat dan sejahtera. Ternyata penyediaan sarana bangunan SMU 

juga belum banyak memperhatikan kualitas, (5) masih kurangya memperhatikan 

pengaruh terhadap persepsi dan sikap siswa terhadap lingkungan fisik di sekolah 

yang dikaitkan dengan prestasi belajar siswa dimana persepsi dan sikap siswa bisa 

membawa dampak positif atau negatif, (6) masih rendahnya prestasi belajar siswa 

siswa SMU di Makassar. Hal ini terlihat dengan hasil NEM rata-rata kumulatif  

dari tahun ajaran 1999/2000 pada tiga jurusan yaitu IPA = 5,66, IPS = 5,44 dan 

Bahasa = 5,69 (Diknas Propinsi Sulawesi Selatan 2002). 

Berkenaan dengan pernyataan di atas ternyata keadaan prestasi siswa SMU 

di Kota Makassar pada umumnya masih rendah (di bawah angka 6) bila dilihat 

secara kualitas dan kuantitasnya, maka dengan adanya gambaran di atas itu pula 

peneliti merasa tertarik untuk mengungkapkan adanya masalah yang berkaitan 

antara penyediaan dan penataan ruang kelas dengan pretasi belajar siswa SMU di 

Kota Makassar, yaitu dalam bentuk: “Hubungan Antara Persepsi dan Sikap 

terhadap lingkungan fisik Sekolah dengan Prestasi Belajar Siswa SMU di Kota 

Makassar”. 
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B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka masalah yang 

dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi siswa SMU Negeri tentang lingkungan fisik 

sekolah di Kota Makassar? 

2. Bagaimana sikap siswa SMU Negeri terhadap lingkungan fisik sekolah 

di Kota Makassar ? 

3. Bagaimana gambaran prestasi belajar siswa SMU Negeri di Kota 

Makassar? 

4. Apakah terdapat hubungan antara persepsi dan sikap siswa terhadap 

lingkungan fisik sekolah dengan prestasi belajar siswa SMU di Kota 

Makassar? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui persepsi siswa SMU Negeri tentang lingkungan fisik 

sekolah di Kota Makassar 

2. Untuk mengetahui sikap siswa SMU Negeri terhadap lingkungan fisik 

sekolah di Kota Makassar  

3. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa SMU Negeri di Kota 

Makassar 

4. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi dan sikap siswa terhadap 

lingkungan fisik sekolah dengan prestasi belajar siswa SMU Negeri di 

Kota Makassar  
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil-hasil dan temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

1  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Makassar dalam upaya 

peningkatan mutu pendidikan. 

2 Para kepala SMU di Kota Makassar dalam upaya peningkatan prestasi 

belajar siswa. 

3 Sebagai bahan masukan bagi para pembuat kebijaksanaan pembangunan 

sarana dan prasarana pendidkan dalam menetap langkah-langkah 

strategis operasional dalam pengembangan pendidikan di daerah. 

4 Sebagai bahan masukan bagi para peneliti yang ingin mengetahui 

hubungan antara persepsi dan sikap siswa terhadap lingkungan fisik 

sekolah dengan prestasi belajar siswa SMU Negeri di Kota Makassar. 
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Lingkungan Fisik 

 

1. Pengertian Lingkungan Fisik 

Berdasarkan buku Pegangan Mahasiswa Pendidikan Kependudukan dan 

lingkungan Hidup di IKIP dan FKIP, dalam lingkungan hidup manusia secara 

garis besar tarbagi 3 (tiga) yaitu: 

1. Lingkungan fisik  

2. Lingkungan hayati  

3. Lingkungan sosial.  

Lingkungan fisik terdiri dari berbagai benda, zat dan keadaannya seperti 

tanah, air , udara dan alam sekitarnya. Lingkungan fisik juga meliputi keadaan 

rumah, tempat tinggal, halaman dengan berbagai tumbuh-tumbuhan yang ada, 

binatang piaraan seperti; anjing, kucing, burung, ayam, kelinci, kambin dan lain-

lain.  

Pada dasarnya alam berada dalam keadaan seimbang, apabila ada 

tumbuhan atau hewan mati selalu muncul tumbuhan dan hewan baru yang meng-

gantikannya, yang berasal dari pertumbuhan atau kelahiran baru. Keseimbangan 

ekologis itu dapat terganggu, yaitu apabila ada bagian yang hilang lebih banyak 

atau lebih besar daripada penggantinya. Gangguan juga akan terjadi apabila erosi 

berlangsung lebih cepat daripada proses pelapukan batuan induk, atau apabila 

pengambilan zat makanan dari tanah lebih banyak daripada penggantinya. 
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2. Beberapa Masalah yang Dihadapi Manusia dalam Hubungannya dengan 

Lingkungan Fisik  

Adapun berbagai masalah yang dihadapi manusia dalam hubungannya 

dengan lingkungan alamnya digolong-golongkan oleh Charles H. Southwide 

(dalam Sarwono (1992) sebagai berikut: 

1. Dunia yang terbatas. Biosfer merupakan lingkungan yang terbatas dan 

merupakan sember daya alam yang terbatas pula. Dalam sistem yang 

terbatas inilah manusia harus memenuhi segala keperluannya. Jumlah 

penduduk dunia meningkat dengan sangat pesat, dikhawatirkan bahwa 

sumber-sumber alam yang ada, khususnya yang tidak dapat diperbaharui 

lama-kelamaan akan habis. 

2. Polusi (pencemaran). Perusakan lingkungan, pencemaran air, 

pencemaran udara, keracunan pestisida atau herbisida, serta akumulasi 

jumlah radio isotop sebagai akibat lendakan senjata nuklir atau 

kebocoran pusat tenaga nuklir. 

3. Penggunaan dan penyalahgunaan tanah menyebabkan erosi, banjir, 

sampah padat, dan lingkungan kota penuh bangunan eton yang tidak 

meungkinkan resapan air tanah. 

4. Masalah kependudukan; ledakan penduduk, urbanisasi, dan kepadatan 

penduduk. 

5. Energi dan ekonomi. Pola pemakaian energi oleh manusia yang 

menimbulkan maasalah keterbatasan sumber daya alam maupun polusi, 

misalnya bahan bakar fosil, atau energi nuklir.  
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          Keadaan lingkungan memberikan pengaruh kepada kehidupan manusia 

baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Lingkungan yang sehat, 

yaitu yang cukup mendapat sinar matahari sepanjang hari, dialiri air bersih 

dengan sistem drainase yang baik, diselimuti udara yang bersih, bebas dari 

sampah dan bau yang busuk serta dari kebisingan, adalah potensi untuk lahir dan 

berkembangnya kehidupan yang sehat beserta manusia-manusia yang sehat, 

jasmani maupun rohaninya. Meskipun manusia mempunyai daya adaptasi yang 

tinggi, keadaan lingkungan yang sebaliknya dapat berakibat negatif dan langsung 

bagi kesehatan. Udara yang kotor dapat menimbulkan gangguan saluran per-

nafasan, air kotor dapat mengganggu alat pencernaan, dan timbulnya penyakit 

kulit serta penyakit mata, kekurangan sinar matahari berhubungan dengan 

penyakit tulang, kebisingan bisa berpengaruh terhadap kesehatan jiwa dan lain-

lain. 

Kondisi lingkungan yang kurang sehat juga dapat mempengaruhi 

kesehatan manusia dengan cara tidak langsung. Lingkungan yang kurang baik 

bagi manusia justru dapat merupakan lingkungan yang baik bagi hidup dan 

berkembangnya berbagai jenis makhluk lain yang berbahaya bagi kehidupan 

manusia karena mereka berperan sebagai penyebar bakteri dan hasil yang 

menimbulkan penyakit. Lalat dan nyamuk senang hidup dan berkembang baik di 

daerah yang lembab, kotor, kurang sinar matahari dan banyak genangan-genangan 

air kotor, apalagi ditambah dengan kotoran-kotoran binatang. Tempat yang becek 
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dan kotor juga merupakan lingkungan yang baik bagi berbagai jenis cacing yang 

berbahaya bagi kesehatan manusia.. 

Kebiasaan-kebiasaan lama yang bertentangan dengan prinsip hidup sehat, 

seperti suka membuang sampah dan kotoran sembarangan, mencuci alat-alat 

rumah tangga dan bahan makanan di sungai atau di kolam tempat buang hajat, 

memelihara ternak dekat rumah atau di kolom bawah rumah, membiarkan lalat, 

nyamuk dan binatang lain berkeliaran dalam rumah, harus diubah dan diganti 

dengan corak hidup lain yang lebih sehat dan menunjang hidup sehat. 

Dalam hubungan ini, Adiwikarta (1989)  mengemukakan bahwa tinggi 

rendahnya derajat partisipasi seseorang dalam berbagai hubungan yang bernilai 

positif dengan lingkungan hidupnya dipengaruhi oleh tiga hal berikut: 

 1. Segi-segi kognitif yang dimilikinya, yaitu pengetahuan, pemahaman 

dan kemampuan analisis mengenai lingungan hidup dan fungsinya 

dalam kehidupan manusia. 

2. Segi-segi afektif atau emosional yang diembannya seperti rasa 

keindahan, rasa tanggungjawab, serta sikap-sikap dan penilaian yang 

diberikan kepada lingkunga hidup. 

3. Segi-segi konatif yang berupa kemampuan dan penguasaan serta 

kesempatan melasanakan tindakan-tindakan yang langsung 

berhubungan dengan lingkungan hidup. 

         Lingkungan fisik dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan 

sekolah yaitu  
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1. Pengaturan kebersihan sekolah, yang bertujuan untuk mewujudkan 

situasi lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan nyaman agar proses 

belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam penjagaan kebersihan sekolah, yaitu kebersihan 

sekolah merupakan tugas dan tanggungjawab bersama sesuai dengan 

tuntutan kebutuhan lingkungan hidup yang sehat di sekolah, tiap ruang 

di sekolah disediakan tempat sampah, disetiap sudut halaman, 

pembagian tugas membersihkan kelas oleh siswa, merapikan dan 

membersihkan kursi dan meja usai belajar, mengadakan gerakan kerja 

bakti kebersihan secara teratur, memberikan sanksi bagi siswa yang 

membuang sampah tidak pada tempatnya.  

2. Penjagaan keamanan sekolah, kegiatan penjagaan keamanan bertujuan 

untuk mewujudkan situasi dan keadaan sekolah yang aman dan tertib 

agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan lancar. 

3. Pengaturan kamar mandi dan kamar kecil. Keberadaan kamar mandi dan 

kamar kecil bagi suatu sekolah sangat penting. Idealnya setiap sekolah 

memiliki kamar mandi dan kamar kecil untuk kepala sekolah, guru dan 

siswa putra dan siswa putri. Memperhatikan pentingnya, maka kamar 

mandi dan kamar kecil harus dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. 

Untuk menanamkan kebiasaan hidup bersih dan sehat, para siswa perlu 

diikutserta-kan dalam menjaga dan memelihara kebersihan kamar mandi 

dan kamar kecil. 

4. Pengaturan halaman sekolah. Halaman sekolah merupakan bagian dari 

sekolah yang perlu diperhatikan/dijaga keberadaannya karena halaman 
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sekolah sebagai tempat bermain, tempat praktek pendidikan jasmani, 

dan tempat upacara bendera.  

5. Pengaturan taman/kebun sekolah. Apabila memungkinkan, sekolah 

seyogyanya mengusahakan taman/kebun sekolah, karena dapat dijadikan 

sebagai tempat praktek atau penelitian serta menambah kesejukan 

lingkungan sekolah. 

6. Pengaturan ruang belajar. Ruang belajar merupakan tempat siswa dan 

guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ruang belajar 

tersebut melputi rung kelas, ruang laboratorium dan ruang auditorium. 

7. Pengaturan ruang perpustakaan. Ruangan perpustakaan adalah ruangan yang 

digunakan untuk menyelenggarakan perpustakaan, dapat berupa ruang kelas, 

bagian sebuah ruangan, atau ruangan khusus. 

8. Pengaturan warung atau kanting sekolah. Warung sekolah adalah sarana 

untuk membiasakan siswa agar dapar mengenal dan memilih dan 

membiasaan memakan makanan yang sehat dan bergizi serta menghindarkan 

dari kebiasaan jajan disembarang tempat. 

Setiap organisasi merupakan subsisten dari suatu lingkungan yang memberikan 

masukan sumberdaya dan memanfaatkan kekurangan dari organisasi itu. Lingkungan 

dalam masyarakat modern semakin bergolak dan organisasi harus terus menerus 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya.  

Dalam arti luas, lingkungan itu adalah segala sesuatu diluar batas 

organisasi. Kast dan Rosenzwing (1995:187) memandang lingkungan itu dengan 

dua cara : (1) lingkungan sosial (umum) yang mempengaruhi semua organisasi 
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dalam suatu masyarakat, dan (2) lingkungan tugas (khusus), yang lebih langsung 

mempengaruhi organisasi individual itu.  

Banyak para ahli mengemukakan definisi lingkungan fisik, untuk men-

dapatkan bahan pertimbangan beberapa di antaranya dikemukakan berikut ini. 

Alex  (1996:109), mengemukakan bahwa lingkungan fisik sekolah adalah 

segala sesuatu yang ada disekitar siswa dan yang dapat mempengaruhi dirinya 

dalam menjalankan tugas belajar yang dibebankan kepadanya. Sedangkan 

Feldman (1983:142) bahwa lingkungan fisik adalah sumber kepuasan, keluhan 

mengenai lingkungan fisik, adalah symbol atau perwujudan dari prestasi yang 

dalam, karena itu perlu mendapat perhatian dari pengelola lingkungan 

 Lingkungan sekolah tempat melaksanakan kegiatan sehari-hari harus 

memberikan kenyamanan, kesenangan, kegembiraan dan kesehatan siswa, agar 

dalam melaksanakan aktivitasnya bukanlah  sekedar tempat belajar, tetapi jauh 

lebih luas, karena menyangkut masa dimana semua aspek-aspek yang 

mempengaruhi efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi dalam usaha 

meningkatan prestasi belajar yang baik dalam mewujudkan tujuan organisasi atau 

sekolah. Memperhatikan aspek-aspek lingkungan fisik dan cakupannya maka sulit 

untuk dibantah bahwa aspek lingkungan fisik dapat mempengaruhi prestasi 

belajar atau produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugas pokoknya.  

Heizer (1991:18) mengemukakan bahwa faktor-faktor lingkungan fisik tentu 

tidak sama untuk semua  siswa. Untuk pekerjaan sekolah, faktor yang banyak 

berpengaruh  adalah faktor fisik, mental psikologis, sosial ekonomi dan fisiologis. 



 

 

14 

Demikian pula bagi yang siswa, kelima faktor yang disebut di atas mempunyai 

pengaruh pada siswa. 

Sedangkan Theodore (1996:7) mengemukakan bahwa lingkungan yang 

kurang mendukung pelaksanaan pembelajaran seperti kurangnya alat-alat 

laboratorium, ruangan yang pengap, ventilasi yang kurang, rusaknya peralatan, 

hubungan yang kurang serasi antara seorang siswa dengan siswa lain, penerangan 

yang kurang, prosedur dan tata kerja yang tidak jelas ikut menyebabkan kinerja 

yang buruk. 

Kondisi sekolah yang buruk, membuat orang akan bersikap acuh tak acuh 

pada tugas-tugas belajarnya, tanpa percikan motivasi untuk berkreasi, 

produktivitas merosot dan tidak terelakkan orang-orang yang terbaik akan pergi, 

karena wajar bagi siswa yang berprestasi dengan lebih baik cenderung pergi ke 

sekolah yang memberikan lingkungan belajar yang lebih baik lagi.  

Fraser. T.M. (1983:83) mengemukakan bahwa setiap individu mempunyai 

genetis untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mempunyai pola 

perilaku tertentu untuk menanggulangi masalah lingkungan. Pendapat tersebut di 

atas ada benarnya karena manusia dapat bekerja dalam kondisi yang 

bagaimanapun apabila keadaan memaksa, namun yang menjadi permasalahan 

adalah bekerja dalam lingkungan yang baik akan berbeda hasilnya dengan bekerja 

pada lingkungan yang buruk. Dalam kondisi itu hasil-hasil bekerja bukan sekedar 

bekerja, tetapi harus membawa makna untuk organisasi 
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Selanjutnya Stoner dan Freeman (1994:36) mengemukakan bahwa 

lingkungan fisik sekolah terdekat meliputi sikap dan tindakan rekan dan penyelia 

serta “iklim” yang mereka ciptakan. Penyelia terdekat sangat mempengaruhi 

motivasi dan kinerja karyawan dengan suri tauladan dan instruksi melalui imbalan 

dan sanksi yang berkisar dari pujian, peningkatan upah, promosi sampai dengan 

kritik, penurunan pangkat dan pemecatan. 

Dari berbagai pendapat tentang faktor lingkungan fisik yang berpengaruh 

pada siswa seperti diuraikan di atas, maka yang dimaksud lingkungan fisik 

mencakup fasilitas yang mendukung siswa, baik jumlah maupun mutunya, gaji 

dan tunjangan berupa kesesuaian jumlah gaji, kesempatan memperoleh 

penghasilan tambahan, dan hubungan kerja dalam arti interaksi antar pegawai, 

antara guru  dan pemimpin sekolah dan kelancaran komunikasi di antara para 

guru, siswa dengan semua personil dalam sekolah. Dari suatu hasil penelitian 

dinyatakan ada hubungan yang positif antara lingkungan fisik dengan kepuasan 

kerja (Daniel,1983:197) 

Dari teori-teori yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud 

lingkungan sekolah adalah faktor-faktor fisik yang terdiri dari ruangan kelas dan 

peralatannya. Dalam hubungan ini, The Liang Gie (1992) mengemukakan bahwa 

setiap sekolah mempunyai persyaratan lingkungan fisik yang harus pula 

diperhatikan dan diatur sebaik-baiknya oleh setiap manajer atau pimpinan. 

Persyaratan itu meliputi hal-hal seperti; kebersihan, luas ruangan kelas, suhu 
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udara, ventilasi, penerangan cahaya, fasilitas kesehatan, fasilitas cuci, air minum, 

tempat duduk, mesin dan lain-lain.  

 

B. Pengertian Persepsi dan Sikap  

1. Pengertian Persepsi 

Bagaimanakah manusia dapat mengerti atau mengenal dan menilai 

lingkungannya, di antaranya dalam bentuk persepsi, menurut Sarlito, W.S. 

(1992:45), jika sejumlah pengindraan disatukan dan dikoordinasikan dalam pusat 

syaraf yang lebih tinggi (otak) sehingga manusia bisa mengenal dan menilai 

obyek-obyek maka keadaan ini dinamakan pesepsi. 

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap 

orang di dalam memahami informasi tentang lingkunganya, baik lewat 

penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Jadi kunci 

untuk memahami persepsi terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu 

merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu 

pencatatan yang benar terhadap situiasi. Hal ini sesuai dengan pendapat David 

Krech dalam Thoha (1997) bahwa peta kognitif itu bukanlah penyajian potografik 

dari suatu kenyataan fisik, melainkan agak bersifat konstruksi sesuai dengan 

kepentingan utamanya dan dipahami menurut kebiasaannya. Setiap pemahaman 

adalah pada tingkat tertentu bukanlah seniman yang representatif, karena lukisan 

gambar tentang kenyataan itu hanya menyatakan pandangan realitas individu. 

Selanjutnya Thoha(1997) mengemukakan bahwa secara ringkas pendapat Krech 

tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses kognitif yang 
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komplek dan manghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang barangkali 

sangat berbeda dari kenyataannya. 

Berkaitan dengan itu, Mar’at (1984) menjelaskan bahwa faktor 

pengalaman dan faktor proses belajar atau sosialisasi mempengaruhi persepsi 

karena akan memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat, faktor 

penegtahuan dan cakrawala akan mempengaruhi seseorang dalam berpersepsi. 

Menurut Geertz (1992), persepsi dibentuk oleh imajinasi, karena dengan 

imajinasi akan memberikan pada kita pengetahuan tentang dunia luar. Seiring 

dengan itu, Sukamto (1992) mengemukakan bahwa persepsi tidak bersifat statis 

melainkan bisa berubah-ubah. 

Berlyne dalam Sujanto (1989) membedakan persepsi dari berpikir dalam 

empat aspek, yaitu (1) hal-hal yang diamati dari sebuah rangsang bervariasi 

tergantung pola dari keseluruhan di mana rangsang tersebut tersebut menjadi 

bagiannya; (2) persepsi bervariasi dari orang dan dari waktu ke waktu; (3) 

persepsi bervariasi tergantung dari arah (fokus) alat-alat indera; (4) persepsi 

cenderung berkembang ke arah tertentu dan sekali terbentuk kecenderungan itu 

biasanya akan menetap. 

Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnely (1996) bahwa persepsi adalah 

proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seseorang individu. Oleh karena 

tiap-tiap orang memberi arti kepada stimulus, pengorganisasian stimulus, dan 

penafsiran stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara yang dapat 

mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap. Dengan demikian dapat dikatakan 
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bahwa persepsi mencakup apa yang dilihat, dipikirkan, dan dirasakan oleh 

seseorang terhadap stimulus yang ia terima dari lingkungan di mana ia berada 

dalam jangka waktu relatif lama, yang pada guilirannya akan mempengaruhi 

perilaku dan membentuk sikap mereka. 

Senada dengan pendapat di atas, Gary Johns (1988) mengatakan bahwa 

persepsi merupakan the process of interpreting the messages of our senses to 

provide order end meaning to the environment. Pendapat ini lebih menekankan 

pada perasaan seseorang dalam proses menginterpretasikan pesan-pesan yang 

muncul. Lebih jauh Gary Johns mengatakan “ The world is a complex place, and 

perceptions help us sort out and organize the input received by our sense of sight, 

smell, touch, taste, and hearing”. Pernyataan ini menggambarkan bahwa persepsi 

sangat membantu seseorang dalam memilah-milah dan menggabungkan berbagai 

pesan yang ia terima. 

Menurut Hamner dan Organ dalam Indrawijaya (1989) persepsi adalah 

suatu proses dengan mana seseorang mengorganisasikan dalam pikirannya, 

menafsirkan, mengalami, dan mengelola pertanda atau segala sesuatu yang terjadi 

dilingkungannya. Berdasar pada pendapat tersebut, maka Indrawijaya menarik 

suatu kesimpulan bahwa ada tiga unsur utama yang terjadi pada proses kognitif 

yaitu: (1) proses kognisi, (2) proses belajar, dan (3) proses pemecahan persoalan 

atau pemilihan perilaku. Lebih jauh Indrawijaya menguraikan tahapan-tahapan 

terjadinya proses persepsi yang meliputi proses masukan, selektivitas dan 

penutupan. 
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Proses masukan yaitu suatu proses persepsi yang dimulai dari tahap 

penerimaan ransangan, yang ditentukan oleh faktor dari dalam diri individu dan 

faktor luar individu. Proses selektivitas yaitu suatu proses pengorganisasian dan 

pemberian perhatian pada rangsangan tertentu, hal ini dilakukan oleh karena 

kemampuan manusia yang tidak mampu mengolah semua rangsangan yang 

diterimanya, sehingga pemberian perhatian pada suatu rangsangan terkait dengan 

pentingnya suatu rangsangan bagi individu. 

Proses penutupan yaitu tahap akhir dari proses persepsi yang menentukan 

sikap dan perilaku seseorang terhadap apa yang ia persepsikan. 

Theodore G. (1996), mengatakan bahwa orang dapat saja “melihat” objek 

atau stimulus yang sama dalam cara yang berbeda dan inilah yang disebut 

persepsi. Lebih lanjut ia  mengatakan bahwa pandangan dan pemahaman 

seseorang diwarnai dan dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, what he/she 

expect to see, familiarity, and fellings. Hal inilah yang menyebabkan orang 

berbeda dalam “melihat” sesuatu objek atau stimulus. Dengan demiian dapat 

dikatakan bahwa persepsi merupakan proses yang sangat terkait dengan apa yang 

dilihat, dirasakan, dan dipikirkan oleh seseorang.  

Secara umum persepsi juga dapat dikatakan suatu bentuk pengamatan 

terhadap lingkungan dengan menggunakan pengindaraan (panca indera) yang 

kemudian dikoordinasikan dalam syaraf otak yang kemudian dikaitkan dengan 

pengalaman dan pengetahuan sehingga manusia dapat mengetahui dan mengenal 

serta menilai lingkungannya. 
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Untuk melihat gambaran akibat dari persepsi, oleh Paul A. Bell dkk 

(1978:89) digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema akibat persepsi (Sarwono WS, 1992: 47) 

Maka dapat disimpulkan bahwa persepsi dapat memberikan efek lanjutan 

terhadap individu yang sifatnya akan berdampak positip atau negatip, dengan 

istilah lain sukses atau gagal.    

2. Pengertian Sikap 

Definisi sikap telah cukup banyak dikemukakan oleh para ahli psikologi 

dan pendidikan. Thurstone (1928) dan Likert (1932) yang diikuti oleh Azwar 

(1999:4), mendefinisikan bahwa “sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi 

perasaan mendukung (favorabel) maupun perasaan tidak mendukung 

(unfaforable) terhadap obyek psikologis”. Hal yang sama dikemukakan pula 

Bruno (dalam Dalyono, 1997;215), bahwa “Sikap (attitude) adalah kecenderungan 
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yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik dan buruk terhadap obyek 

tertentu”. 

Sikap adalah kesediaan atau kecenderungan seseorang untuk bertingkah 

laku tertentu kalau ia menghadapi rangsangan tertentu. Sikap ini bisa terjadi 

terhadap benda, situasi, orang kelompok, nilai-nilai dan semua hal yang terdapat 

di sekitar manusia. Mengenai arah kecenderungan sikap dapat positif atau negatif. 

Dalam sikap positif maka kecenderungannya adalah menyenangi, menyetujui, 

mendekati, memperhatikan dan mengharapkan sesuatu yang baik dari obyek. 

Akan tetapi sebaliknya dalam sikap negatif terdapat kecendurungan menjauhi, 

tidak setuju, membenci, tidak peduli, dan menghindari masalah tertentu 

(Purwanto, 1990; Sarwono, 1995). 

Sejalan dengan pendapat di atas, Muller (1992), mengemukakan bahwa 

sikap adalah kecenderungan seseorang dalam hal penerimaan atau penolakan, 

suka atau tidak suka kepositifan atau kenegatifan terhadap suatu obyek sikap. 

Selanjutnya Emory Bogardus (1931) (dalam Muller, 1992), menegaskan sikap 

adalah kecenderungan bertindak ke arah menolak atau menerima suatu obyek. 

Sikap seseorang timbul berdasarkan pengalaman tidak dibawa sejak lahir serta 

sesuatu yang diturunkan tetapi merupakan hasil belajar. olehnya itu sikap dapat 

dibentuk atau diubah dan tidak mutlak sikap orang semuanya memiliki kesamaan 

akan tetapi dapat pula berbeda antara satu dengan yang lain karena perbedaan 

latar belakang sosial budaya (Mar’at, 1984; Rahmad, 1991). 
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Sikap sebagai predisposisi atau kecenderungan tindakan akan memberi 

arah kepada perbuatan atau tindakan seseorang. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa 

semua tindakan atau perbuatan seseorang identik dengan sikap yang ada padanya. 

Seseorang mungkin saja melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan 

dengan sikapnya. Sikap anak terhadap sekolah sangat besar pengaruhnya terhadap 

berhasil tidaknya pendidikan anak-anak di sekolah. Sikap yang positif terhadap 

sekolah, guru-guru, maupun terhadap teman-teman akan merupakan dorongan 

yang besar bagi anak untuk mengadakan hubungan yang baik. Dengan adanya 

hubungan yang baik, dapat melancarkan proses pendidikan di sekolah. Sebaliknya 

sikap yang negatif akan menyebabkan terjadinya hubungan yang tidak harmonis 

dan hanya akan merugikan anak itu sendir (Nurkancana, 1986). 

Definisi sikap yang telah dikemukakan di atas, masih umum dan bersifat 

teoretis. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam pengukurannya, oleh sebab itu 

Show dan Wright (dalam Azwar (1992), bahwa sikap memiliki referensi atau 

kelas referensi yang spesifik dan membatasi konstruksi sikap komponen afektif 

saja. Lebih jauh mereka mengemukakan, aspek afektif ini mendahului tingkah 

laku dan didasarkan pada proses kognitif. 

Sikap positif pada proses belajar mengajar pada bidang kependudukan 

sangat diharapkan, namun sikap siswa tidak selamanya bersikap positif tetapi 

mungkin saja ada yang bersifat negatif. Sikap siswa tentu bervariasi ada yang 

sangat menyukai sampai sangat tidak menyukai, tergantung pada latar belakang 

sosial budaya dan pengalaman siswa itu sendiri. Bila kependudukan dipahami 
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akan fungsi dan kegunaan terhadap dirinya atau dianggap berguna baginya tentu 

dengan sendirinya dia akan bersikap positif dalam mengikuti pelajaran. 

Sebaliknya bila siswa menganggap pelajaran kependudukan hanya sebagai 

pelajaran prasyarat yang harus diikuti selama berstatus sebagai seorang siswa, 

tetapi tidak menyadari tujuan dan kegunaan mempelajarinya dan dianggapnya 

tidak berguna baginya, maka dia akan bersikap negatif. Terlebih lagi bila 

dihadapi oleh gurunya yang tidak profesional hanya mengajar dengan 

menggunakan buku paket tanpa memperhatikan instrumen-instrumen pengajaran 

lainnya yang sesuai dengan kondisi siswa sehingga siswa akan merasa bosan dan 

jemu bahkan menjauhi pelajarannya. 

Menurut Mann (1969) (dalam Azwar, 1998), bahwa struktur sikap terdiri 

atas tiga komponen yang saling menunjang yaitu komponen kognitif, afektif dan 

konatif. (1) komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh 

individu pemilik sikap atau dengan kata lain komponen kognitif berisi 

kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau dianggap benar bagi 

obyek sikap. (2) komponen efektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek 

emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai 

komponen sikap dan merupakan aspek yang paling dalam sebagai komponen 

sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh 

yang mungkin akan merubah sikap seseorang. (3) komponen konatif (perilaku) 

berisi terdensi atau kecenderungan berperilaku tertentu/bertindak terhadap 

sesuatu dengan cara tertentu sesuai dengan sikap yang memiliki seseorang. 
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Selanjutnya Rosenberg (1960) (dalam Azwar, 1998), dengan teori konsistensi 

afektfi-kognitifnya memandang bahwa ketiga komponen tersebut di atas saling 

berinteraksi secara selaras dan konsistensi dalam mempolakan arah sikap yang 

seragam. Apabila ketiga komponen itu ada yang tidak selaras atau tidak konsisten 

satu sama lain, maka akan menyebabkan timbulnya mekanisme perubahan sikap 

sampai konsistensi dapat tercapai kembali sehingga sikap yang semula negatif 

dapat berangsur-angsur berubah menjadi positif. Akan tetapi sikap yang ekstrim 

seperti sangat setuju atau sangat tidak setuju biasanya tidak mudah untuk dirubah. 

Dari ketiga komponen sikap tersebut terdapat pula perbedaan tingkatan atau kadar 

serta perbedaan komleksitasnya. Komponen afektif sikap seseorang sebagai 

tingkatan yang sederhana dalam hal ini hanya sekedar suka dan tidak suka, 

sedangkan komponen afektif merupakan tingkatan yang lebih kompleks. Hal ini 

dapat berupa reaksi emosional seperti kecemasan, ambsisi dan kebencian. Bila 

sesuatu sikap yang didominasi oleh komponen afektif yang kuat dan kompleks 

akan lebih sukar untuk berubah walaupun dimasukkan informasi baru yang 

berlawanan mengenai obyek sikapnya. 

Sikap seseorang timbul berdasarkan pengalaman tidak dibawa sejak lahir 

serta sesuatu yang diturunkan tetapi merupakan hasil belajar, atau karena 

pengalaman. Olehnya itu sikap dapat dibentuk atau dirubah dan tidak mutlak 

sikap orang semuanya memiliki kesamaan terhadap sesuatu obyek sikap, akan 

tetapi dapat pula berbeda. Karena perbedaan latar belakang pengalaman dan 

perbedaan latar belakang pendidikan, (Mar’at 1984 ; Rahmad, 1991). 
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Menurut teori Stimulus Respon (SR) dan Thorondike, mengartikan sikap 

sebagai kecenderungan tingkah laku dalam bentuk refleksi fisik yang sangat 

ditentukan oleh penyajian stimuli tertentu dengan cara refleksi baik disengaja 

maupun tidak disengaja. Dalam behaviour refleks, Thorondike menekankan 

bahwa bila kita mempelajari sesuatu dengan baik misalnya bagaimana bersepeda, 

maka otak nampaknya memberi respon terhadap dirinya. Tetapi hasil percobaan 

Skinner menemukan bahwa sikap dan tingkah laku berubah menurut penguatan 

yang positif atau negatif. Sehingga konsekwensi yang ditimbulkan pada diri 

seseorang adalah sikap menyenangkan atau tidak menyenangkan (Slavin, 1994). 

Menurut Azwar (1998), bahwa sikap sosial terbentuk dari adanya interkasi 

sosial yang dialami oleh individu, berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan 

sikap adalah : (1) pengalaman pribadi, akan mempermudah pembentukan sikap apabila 

pengalaman terdahulu telah melibatkan faktor emosional. Dan kesan yang kuat, (2) 

latar belakang sosial budaya dimana  seseorang dibesarkan akan turut berpengaruh 

pada pembentukan sikap, (3) orang lain yang dianggap penting, sebab pada umumnya 

individu cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau searah dengan orang 

yang dianggap penting, (4) media massa, berbagai informasi yang diberitakan akan 

memberikan landasan kognitif baru terhadap pembentukan sikap seseorang terhadap 

obyek yang diberitakan. Pesan-pesan sugestif yang dibawa oleh informasi tersebut, 

apabila cukup kuat akan memberi dasar afektif dalam menilai sesuatu hal sehingga 

terbentuklah arah sikap tertentu, (5) institusi atau lembaga pendidikan/lembaga agama, 

akan memberikan konsep moral dalam diri individu, pemahaman akan baik dan buruk, 
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garis pemisah antara yang boleh dan yang tak boleh dilakukan, semuanya diperoleh 

dari individu. Dari keenam faktor inilah yang akan ikut menentukan arah sikap 

seseorang menjadi cukup bervariasi dari sikap sangat positif sampai pada sikap yang 

sangat negatif terhadap sesuatu obyek.           

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dipaparkan di atas, dapatlah 

disimpulkan bahwa sikap adalah kecenderungan seseorang untuk bereaksi secara 

negatif atau positif terhadap suatu obyek tertentu yang timbul berdasarkan sosialisasi 

dengan lingkungannya. 

Menurut Azwar (1998), bahwa nilai, persepsi/pendapat berkaitan erat dengan 

sikap. Bahkan kedua konsep tersebut sering kali dipergunakan dalam definisi-definisi 

sikap walaupun pada hakikatnya ketiga istilah tersebut tidak sama persis maknanya. 

Persepsi terbentuk dengan didasari oleh sikap yang sudah mapan, akan tetapi persepsi 

lebih bersifat situasional dan komtemporer, lebih mudah berubah sesuai dengan 

kondisinya. Sedangkan nilai lebih luas dan sifatnya mendasar. Nilai berakar lebih 

dalam dan karenanya lebih stabil dibandingkan sikap individu. Lebih dari pada itu 

sikap dan nilai dianggap sebagian dari kepribadian individu yang dapat mewarnai 

keperibadian kelompok atau keperibadian bangsa. Lebih lanjut Mann (1969) (dalam 

Azwar, 1999) menekankan bahwa komponen kognisi dalam sikap mencakup persepsi, 

kepercayaan dan stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu objek. Hal ini 

memberikan indikasi bahwa persepsi merupakan bagian terkecil dari pada sikap. 
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Sejalan dengan hal di atas, Beum dalam Sarwono (1995), mengemukakan 

bahwa kumpulan kepercayaan terhadap suatu hal akan menimbulkan sikap terhadap 

hal tesebut. Tindakan memberi nilai berlangsung dalam sekarang, penglihatan 

melahirkan kesadaran menghargai jasa/pengorbanan orang lain. Kesadaran seperti ini 

disebut kesadaran kultural yang diperoleh melalui pendidikan. 

C. Prestasi Belajar  

1. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi berasal dari bahasa  Inggris prestise yang artinya hasil kerja yang 

dicapai oleh seseorang atau kinerja seseorang. Sedangkan menurut Khasan A.Q. 

(1992), prestasi apa yang telah dapat diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang 

menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja.Sedangkan 

menurut C.T. Margan (dalam Soetoe, 1973:102), belajar adalah sebagai suatu 

perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku sebagai akibat dari 

pengalaman.  

Lawalata M.P (1970:47) belajar adalah suatu perubahan pada kepribadian 

yang ternyata adanya pola sambutan baru yang dapat merubah suatu sikap, suatu 

kebiasaan, aktivitas atau sumber pengalaman. Sedangkan Cronbach (1974:47) 

bahwa learning is known by change in behavior as result of experience. (Belajar 

adalah suatu bentuk perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman). 

Maka prestasi belajar dapat diartikan sebagai sesuatu hasil (achievement) 

yang nyata dari pada perubahan-perubahan dalam diri seseorang yang melakukan 

perbuatan belajar. Wood Word S.R and Marquis G.D, 1962:58) menjelaskan: 
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Achievement is actual ability, and can be measured directly by the use of test  

(Prestasi belajar adalah hasil yang nyata dari suatu kegiatan belajar, dan dapat 

diukur dengan suatu alat test. Selanjutnya Mappa (1977:2) menyatakan Prestasi 

belajar adalah hasil belajar yang dicapai murid di dalam budang study tertentu 

dengan menggunakan test standard sebagai alat mengukur keberhasilan belajar 

seorang murid. Kemudian Sidney L. (1979:426) menyatakan Achievement has 

been defined as status or level of a person’s learning and his ability to apply 

what he has learned (Prestasi belajar adalah suatu keberhasilan belajar seseorang 

dan dapat menunjukkan kecakapan apa yang telah dipelajari). 

Berdasarkan beberapa pendapat  di atas, maka prestasi belajar dapat 

peneliti simpulkan adalah suatu kecakapan nyata yang diperoleh setelah belajar 

dan dapat diukur langsung dengan menggunakan alat test. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar  

Prestasi belajar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya 

adalah terletak pada faktor yang mempengaruhi individu. 

Sehubungan dengan tersebut di atas, Brata Soeja. S (1976:283) bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap prestasi belajar dapat dibagi dalam 

dua kelompok yaitu : (1) faktor dari dalam individu yang sedang belajar, dan (2) 

faktor dari luar individu itu sendiri. 

Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

seorang siswa dapat dipengaruhi oleh dua faktor ialah faktor dari dalam dan 

faktor dari luar individu siswa.  Faktor dalam individu terbagi  atas dua 
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komponen yaitu: (1) faktor fisik. Faktor fisik sering disebut biologis atau faktor 

jasmani. Oleh sebab itu, bila individu ingin belajar dengan baik dan sukses, maka 

ia harus mempunyai jasmani yang sehat dalam arti tidak mengalami gangguan 

tubuh mnaupun bagian-bagian tubuh individu itu sendiri. Rahayu Hadiasto S 

(1972:4) menyatakan “anak  yang tidak sehat badannya tidak dapat belajar dengan 

baik karena merasakan sakitnya itu, maka konsentrasinya sukap dapat masuk”. 

Jadi dalam hal ini apabila seorang siswa keadaan jasmaninya sedang mengalami 

sakit maka seorang siswa akan tidak dapat belajar dengan baik, dan (2) Faktor 

psikis (psikologi). Faktor-faktor yang mempengaruhi psikis dapat terdiri dari 

bebrapa aspek, yaitu: (a) adanya motivasi, motivasi adalah merupakan dorongan 

terhadap seorang untuk berbuat sesuai. Dengan motivasi yang kuat dapat 

menentukan prestasi belajar siswa, (b) Minat. Minat atau kehendak untuk 

mengetahui sesuatu. Seorang siswa akan sukses belajar perlu adanya minat yang 

kuat, (c) Konsentrasi. Konsentrasi adalah merupakan pemusatan pikiran atau 

pemusatan perhatian seorang siswa yang sedang belajar, sangatlah diperlukan 

bagi siswa yang ingin berprestasi dalam belajarnya. Konsentrasi dapat dilakukan 

dengan baik apabila keadaan individu dan luar individu tidak ada gangguan, (d) 

Inteligensi. Ambo Enre Abdullah (1978:13) menyatakan inteligensi adalah 

kecakapan individu untuk menyelesaikan dirinya dengan memadai kepada situasi-

situasi baru di dalam kehidupannya, dan (e) Kedisiplinan dan keteraturan dalam 

belajar. The Liang Gie (1975:52) dalam usaha apapun juga, keteraturan dan 

disiplin akan tetap merupakan kunci untuk memperoleh hasil yang baik. Maka 
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seorang siswa yang sedang belajar untuk dapat mencapai prestasinya diperlukan 

kedisiplinan dan keteraturan dalam belajar. 

Faktor dari luar individu terdiri dari beberapa aspek, yaitu: (1) tempat 

belajar. Masalah tempat belajar adalah sangat perlu bagi siswa yang sedang 

belajar, karena tempat belajar merupakan syarat utama yang harus dipenuhi untuk 

dapat belajar dengan baik dan prestasi yang baik, sesuai dengan harapan cita-cita 

seseorang. Adapun syarat-syarat tempat belajar yang baik yaitu: (a) lantai 

ruangan tidak dalam keadaan lembab, (b) ruangan mempunyai sirkulasi udara 

yang bagus, (c) ruang kelas yang sesuai dengan daya tampung siswa, dan (d) 

ruangan kelas perlu mendapatkan pencahayaan yang memadai, dan masih banyak 

lagi yang lain, (2) Waktu dalam belajar. Waktu dalam belajar yang baik pada 

umumnya merupakan sifat individu, akan tetapi tidak semua orang dapat 

menggunakan waktu yang efektif dan efisien. Menurut The Liang Gie (1975:63) 

kurang  lebih 8 jam dalam 24 jam, (3) Alat dan bahan pelajaran. Dalam proses 

belajar dapat berjalan dengan baik apabila tersedianya sarana dan prasarana yang 

memadai di antaranya alat dan bahan pelajaran yang memadai, (4) Lingkungan 

belajar. Adapun pengaruh lingkungan belajar terdiri beberapa bagian, yaitu : (a) 

lingkungan keluarga yang meliputi (1) keadaan anggota keluarga, keluarga yang 

banyak anggotanya menyebabkan seorang anak tidak dapat belajar dengan baik, 

karena adanya kepadatan dan kesesakan Holahan dalam psikologi lingkungan 

Sarlito Wirawan Sarwono (1992:81) dampak dari kepadatan dan kesesakasn dapat 

menurunkan hasil usaha atau prestasi kerja, dan (2) Tidak adanya ketenangan 
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karena adanya suara bising dan ribut dapat mengganggu konsentrasi belajar, (2) 

Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah dapat mempengaruhi hasil belajar 

siswa karena adanya kemungkinan beberapa faktor misalnya: keadaan sekolah 

yang kurang memadai, faktor guru dan metode mengajarnya, faktor pergaulan 

dalam sekolah maupun dalam kelas dan lain-lain yang masih banyak berhubungan 

dengan sekolah, (3) Lingkungan sosial. Adapun lingkungan sosial ini meliputi 

hubungan antara manusia dengan manusia misalnya meliputi mas media, 

kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi-organisasi dalam masyarakat itu 

sendiri.  

Hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya mempunyai 

interaksi yang kuat. Misalnya hubungan sirkulasi udara dengan ruangan. 

Seseorang yang bekerja dalam ruangan yang kecil dan tertutup akan merasa sesak 

dalam bernafas dan akan merasa lega apabila ruangan itu dibuatkan lobang udara 

atau ventilasi udara yang dapat mempermudah terjadinya penggantian udara 

dalam ruangan tersebut atau terjadi sirkulasi udara. 

Bagaimanakah hubungan sirkulasi udara dengan keadaan ruang dapat kita 

lihat dari pada beberapa pendapat seperti di bawah ini. 

Otto Sumarwoto (1994:55), bahwa seseorang yang berkerja dalam dalam 

ruangan kecil yang tertutup. Dengan pernafasannya ia akan mengurangi kadar gas 

oksigen (O2) dalam udara di kamar itu dan menambah kadar gas karbondioksida 

(CO2). Pernafasan juga menghasilkan panas, sehingga suhu dalam ruangan naik. 

Kenaikan suhu menstimulasi pembentukan keringat, sehingga hawa dalam itu 



 

 

32 

menjadi tidak sedap. Dengan penurunan kadar gas oksigen, kenaikan kadar gas 

karbon-dioksida, kenaikan suhu dan bau keringat menjadi pengaplah ruangan itu. 

Prestasi kerja orang itu akan menurun, makin lama menurunlah kualitas 

lingkungan dalam kamar itu dan seiring dengan itu makin menurun pulalah 

prestasi orang itu. Birdi G.S. (dalam Sudja, 1986:5.17) bahwa jumlah udara 

bersih yang diperlukan oleh setiap orang mempunyai ketentuan yang berbeda-

beda, hal ini dapat dilihat dari buku Water Supplay and Sanitary Engineering, 

sebagai berikut; 

Tabel 1. Jumlah Udara Bersih yang Diperlukan dalam Suatu Ruangan Tertentu 

untuk Setiap Orang Perjam (Sudja, 1986: 5,17) 

 

No 

 

Jenis Ruangan atau Gedung 

Jumlah udara bersih yang di-

perlukan untuk setiap orang 

perjam 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

6. 

7. 

8. 

Ruang duduk 

Ruang tidur 

Kelas sekolah menengah 

Kelas sekolah taman kanak-kanan 

Ruang makan, ruang keluarga, ruang 

belajar, ruang pertemuan dan gedung 

biskop 

Ruang dansa/olahraga 

Rumah sakit umum 

Rumah sakit penyakit menular 

34,0 m
3
 

25,5 m
3
 

25 – 34 m
3

 

20,0 m
3
 

 

 

34 – 43 m
3
 

60 – 68 m
3
 

34,0 m
3
 

60 – 68 m
3

 

Berdasarkan tabel 1, di atas memberikan petunjuk mengenai jumah udara 

bersih yang diperlukan setiap jiwa dalam waktu satu jam, data ini digunakan 
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untuk mengatur pembuatan sistem ventalitasi/sirkulasi udara agar  menghuni 

setiap jenis ruangan selalu memperoleh udara bersih yang cukup. 

Tabel  2. Besarnya Ruangan (Udara) yang Diperlukan untuk Tiap Orang (Sudja, 

1986: 5 , 17) 

 

No 

 

Jenis Ruangan  

Besarnya ruangan/udara yang 

diperlukan per orang (m
3
) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Pabrik 

Rumah Sakit 

Penginapan/losmen 

Penjara dengan ruang terpisah 

Barak militer 

Sekolah 

11,5 

24 – 42,5 

8,5 – 11,5 

22,6 

17,0 

5,5 

Tabel 4 di atas  memberikan petunjuk tentang besar ruangan dalam setiap 

bangunan yang diperlukan untuk sejumlah orang yang berada dalam ruangan 

dengan kata lain dapat digunakan untuk mendesain bangunan gedung tertentu 

yang direncanakan untuk sejumah orang tertentu. Sehingga dengan demikian 

setiap penghuni yang berada dalam setiap ruangan setap gedung akan selalu 

mendapatkan udara bersih. 

Dengan keterangan tersebut di atas dalam suatu ruangan kelas dengan 

ukuran tertentu akan  mempunyai daya tampung siswa tertentu pula Misalnya 

tentang penyediaan rung kelas mempunyai ukuran 9 x 8 x 3 1m
3
 = 216 m

3
. Maka 

ruangan ini akan menampung udara bersih kurang lebih sebanyak 216 m
3
 dengan 

demikian apabila gedung ini akan dipakai sebagai sarana pendidikan atau ruang 

kelas, sesuai dengan tabel 2 udara bersih yang diperlukan untuk setiap orang + 
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5,5 m
3
/orang. Maka ruangan itu akan bisa menampung 216 : 5,5 = 40 siswa, 

dengan syarat sirkulasi udara berjalan dengan baik. Sedang keadaan kelas di Kota 

Makassar sesuai dengan baik. Maka apabila dalam ruangan tersebut diisi melebihi 

daya dukung lingkungan akan terjadi kesesakan dan kepadatan ruangan. Maka 

dalam ruangan tersebut akan tejadi perubahan susunan komposisi udara akan 

terjadi pengurangan untuk O2 dan penambahan unsur CO2 (karbondioksida) 

karena akibat adanya pernasapan dalam ruangan tersebut. 

Jika ruangan tersebut sirkulasi udara tidak berjalan dengan baik maka 

kualitas udara besih dalam ruangan itu akan menurun, dimana unsur O2 (oksigen) 

akan berkurang dan unsur CO2 akan bertambah, maka ruangan tersebut akan 

tejadi peningkatan suhu dalam ruangan. Maka apabila suhu dalam ruangan itu 

naik akan membawa dampak atau pengaruh kepada penghuni ruangan tersebut 

salah satunya adalah dampak terhadap tubuh atau prilaku penghuni ruangan 

tersebut. 

Sarwono W.S. (1992:90) menjelaskan: suhu dalam tubuh sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan suhu badan manusia harus tetap sekitar 37
o
C (shuhu 

normal) jika suhu tubuh lebih rendah 33
o
C atau lebih tinggi dari 55

o
C, orang akan 

mati. Karena itu dalam tubuh ada organ tertentu yang bertugas mempertahankan 

suhu, organ itu adalah hypothalamus. Kalau suhu lingkungan baik hypothalamus 

akan merangsang pembesaran pori-pori tubuh, kecepatan peradaran darah, 

pengeluaran keringat, dan reaksi lain yang bertujuan untuk mengurangi panas 
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tubuh yang berlebihan. Kalau upaya tubuh gagal mempertahankan suhu tubuh, 

kemungkinan akan terjadi hal-hal sebagai berikut: 

1. Exhaustion: rasa lelah yang sangat kuat kuat akibat panas disertai 

dengan rasa mual, mau muntah, sakit kepala dan gelisah. 

2. Stroke: delirium (menggigau), koma (tidak sadar), dan akhirnya 

meninggal dunia akibat otak terserang panas yang berlebihan. 

3. Aesthenia : jenuh sakit kepala, gelisah, mudah tersinggung, nafsu makan 

kurang, dan tidak bisa tidur (insomnia) dengan sebab tidak jelas. 

4. Serangan jantung: jantung bekerja terlalu kuat mengedarkan darah ke 

seluruh tubuh untuk menurunkan suhu. 

         Bell dkk. (Sesuai hukum Dodson dan Yerkes) menyatakan bahwa kenaikan 

suhu sampai batas tertentu menimbulkan arousol yang merangsang prestrasi, 

tetapi setelah melewati ambang tertentu, kenaikan suhu ini sudah mulai 

mengganggu suhu tubuh yang mengakibatkan terganggunya prestasi kerja. 

        Ditinjau dari overload (kelebihan beban): suhu lingkungan yang terlalu 

tinggi menyebabkan beban psikis yang mengakibatkan stress sehingga dapat 

menurunkan tekanan darah (attention) sehingga dapat menurunkan prestasi kerja. 

Sedangkan dari teori behavioral constrain: suhu lingkungan yang terlalu tinggi 

akan menyebabkan menurunnya persepsi kontrol terhadap lingkungan sehingga 

dapat pula menurunkan prestasi (Sarwono W.S. 1992: 90) 

Dari analisis teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa sirkulasi udara 

dalam suatu ruangan yang terjadi kepadatan dan kesesakan sangatlah diperlukan, 
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utamanya dalam ruang kelas yang digunakan dalam proses belajar mengajar. 

Maka apabila dalam suatu ruangan belajar tidak terjadi air sirkulasi udara dan 

ruangan dalam keadaan kepadatan maka dapat mempengaruhi kualitas lingkungan 

ruangan belajar, yang akhirnya dapat mempengaruhi pretasi belajar siswa.  

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran sebagai landasan atau dasar yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah berdasarkan kajian teori dan pengalaman lapangan bahwa 

dengan adanya perkembangan penduduk yang sangat cepat akan membawa 

dampak positip atau negatip terhadap lingkungan pendidikan terutama dalam 

peningkatan sumber daya manusia di Kota Makassar.  Dalam pelaksanaan 

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, maka 

pembangunan sekolah beserta sarana dan prasarananya masih banyak ditemui 

berbagai masalah-masalah yang harus diperhatikan terutama kebersihannya,  

keindahannya, keamanannya dan kesehatannya yang dapat mempengaruhi 

persepsi dan sikapnya terhadap lingkungan fisik sekolahnya, yang selanjutnya 

akan berdampak kepada  prestasi belajarnya.  

1. Hubungan antara Perspepsi terhadap Lingkungan Fisik dengan Prestasi 

Belajar siswa SMU Negeri di Kota Makassar 

 

Melalui pancaindra  siswa dapat mengerti atau mengenal dan bahkan menilai 

kondisi lingkungannya baik atau tidak baik. Keadaan demikian, menunjukkan bahwa  

mereka mempersepsikan kondisi  lingkungan fisik dan mengetahui sebab-sebab 
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timbulnya  masalah  lingkungan fisik, menyaksikan, bahkan merasakan berbagai akibat 

 yang ditimbulkannya. Persepsi mereka dapat lebih terspesifikasi berupa bersih 

tidaknya lingkungan fisik, indah tidaknya lingkungan fisik, aman tidaknya lingkungan 

fisik dan sehat tidaknya lingkungan fisik  Sekolah yang tidak bersih (WC, Ruang Kelas 

Laboratorium, perpustakaan, dll), dapat dilihat secara langsung dan bahkan dirasakan 

secara langsung akan mengganggu proses belajar-mengajar. .    

Persepsi terhadap sekolah sebagai lingkungan fisik ini, akan mempengaruhi 

perasaan (sikapnya) untuk mengatasi masalah tersebut dan bahkan  tergerak  hatinya 

untuk mengelolanya, agar terwujud  kondisi lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan 

nyaman agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Menjaga 

kebersihan sekolah merupakan tugas dan tanggungjawab bersama sesuai dengan 

tuntutan kebutuhan lingkungan hidup yang sehat di sekolah. Keamanan sekolah perlu 

dijaga, agar mewujudkan situasi dan keadaan sekolah yang aman dan tertib agar proses 

belajar mengajar dapat berlangsung dengan lancar. Pengaturan ruang belajar, apakah 

itu ruang kelas, ruang laboratorium dan ruang auditorium merupakan tempat siswa dan 

guru untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar. Dalam setiap organisasi banyak 

siswa yang sebenarnya secara potensi berkemampuan tinggi tetapi tidak mampu 

berprestasi dalam belajr. Hal ini disebabkan karena kondisi  lingkungannya  yang tidak 

cocok, atau mungkin pula karena lingkungan tempat belajar yang tidak membawa rasa 

aman dan betah bagi dirinya. 
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Lingkungan fisik yang kurang mendukung pelaksanaan pembelajaran seperti 

tidak bersihnya alat-alat bantu pelajaran, ruangan yang pengap, ventilasi yang kurang, 

rusaknya peralatan, penerangan yang kurang, menyebabkan prestasi belajar siswa 

rendah. Dengan demikian dapat diduga bahwa ada hubungan antara persepsi terhadap 

lingkungan fisik dengan prestasi belajar siswa SMU Negeri di Kota Makassar. 

2. Hubungan antara Sikap terhadap Lingkungan fisik dengan Prestasi Belajar 

Siswa SMU Negeri di Kota Makassar 

 

Berprestasi tidaknya siswa dalam belajar sangat ditentukan faktor individu 

siswa itu sendiri dan faktor lingkungan. Faktor individu  berupa sehat tidaknya 

jasmani, motivasi dan minat belajar, konsentrasi belajar kedisiplinan dan 

keteraturan dalam belajar.  

Faktor lingkungan individu yaitu: sekolah. Sekolah sebagai tempat belajar 

merupakan syarat utama yang harus dipenuhi untuk dapat belajar dengan baik dan 

prestasi yang baik. Sekolah  yang baik harus lantai ruangan tidak dalam keadaan 

lembab, ruangan mempunyai sirkulasi udara yang bagus, ruang kelas yang sesuai 

dengan daya tampung siswa, dan  ruangan kelas perlu mendapatkan pencahayaan yang 

memadai, dan masih banyak lagi yang lain. Alat dan bahan pelajaran dalam keadaan 

bersih. Dalam proses belajar dapat berjalan dengan baik apabila tersedianya sarana dan 

prasarana yang memadai di antaranya alat dan bahan pelajaran yang memadai.  

Kepadatan dan kesesakan siswa dalam ruang kelas dapat menurunkan hasil usaha atas 

prestasi belajar. Pemahaman ini akan mempengaruhi atau membentuk sikap terhadap 

lingkungan fisik sekolah, sihingga timbul perasaan senang atau tidak senang terhadap 
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sekolah, suka atau tidak suka terhadap lingkungan fisik sekolah, dan setuju atau tidak 

setuju terhadap lingkungan fisik sekolah.  Perasaan-perasaan atau sikap ini yang 

menentukan betah tidaknya, senang tidaknya  melakukan aktivitas-aktivitas belajarnya 

dalam lingkungan sekolah. Aktivitas-aktivitas belajar siswa dalam lingkungan sekolah 

sebagai salah satu fator  yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Dengan demikian 

dapat diduga bahwa sikap terhadap lingkungan fisik sekolah berhubungan dengan 

prestasi belajar siswa. 

 

3.  Hubungan antara Persepsi dan Sikap Siswa Terhadap Lingkungan Fisik 

dengan Prestasi Belajar Siswa SMU Negeri di Kota Makassar 

 

Mempersepsikan lingkungan fisik sebagai suatu hal yang baik dan buruk dan 

bahkan bahkan merasakan berbagai akibat  yang ditimbulkannya. Perasaan-perasaan 

atau sikap siswa dapat lebih terspesifikasi berupa bersih tidaknya lingkungan fisik, 

indah tidaknya lingkungan fisik, aman tidaknya lingkungan fisik dan sehat tidaknya 

lingkungan fisik  Sekolah yang tidak bersih (WC, Ruang Kelas Laboratorium, 

perpustakaan, dll), dapat dilihat secara langsung dan bahkan dirasakan secara langsung 

akan mengganggu proses belajar-mengajar. .    

Persepsi terhadap sekolah sebagai lingkungan fisik ini, akan mempengaruhi 

perasaan (sikapnya) untuk mengatasi masalah tersebut dan bahkan  tergerak  hatinya 

untuk mengelolanya, agar terwujud  kondisi lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan 

nyaman agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Menjaga 

kebersihan sekolah merupakan tugas dan tanggungjawab bersama sesuai dengan 
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tuntutan kebutuhan lingkungan hidup yang sehat di sekolah. Keamanan sekolah perlu 

dijaga, agar mewujudkan situasi dan keadaan sekolah yang aman dan tertib agar proses 

belajar mengajar dapat berlangsung dengan lancar. Pengaturan ruang belajar, apakah 

itu ruang kelas, ruang laboratorium dan ruang auditorium merupakan tempat siswa dan 

guru untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar. Dalam setiap organisasi banyak 

siswa yang sebenarnya secara potensi berkemampuan tinggi tetapi tidak mampu 

berprestasi dalam belajr. Hal ini disebabkan karena kondisi  lingkungannya  yang tidak 

cocok, atau mungkin pula karena lingkungan tempat belajar yang tidak membawa rasa 

aman dan betah bagi dirinya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diduga 

bahwa persepsi dan sikap terhadap lingkungan fisik sekolah berhubungan dengan 

prestasi belajar siswa. 

Kerangka pikir ini dapat digambarkan dalam bentuk kerangka konseptual 

hubungan antar variabel sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar  2. Skema Kerangka Pikir 

 

 

Persepsi siswa terhadap 

lingkungan fisik 

sikap siswa terhadap lingkungan 

fisik 

Pretasi belajar siswa 
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E. Hipotesis 

Berdasarkan pada latar belakang masalah, diskripsi teori dan kerangka 

berpikir, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Terdapat hubungan positip antara persepsi dan sikap siswa terhadap 

lingkungan fisik sekolah dengan prestasi belajar siswa SMU di Kota 

Makassar.  

 Hipotesis statistik  H0 : y12 = 0 

  H1 : y12 > 0 

2. Terdapat hubungan positip antara persepsi siswa terhadap lingkungan 

fisik  sekolah dengan prestasi belajar siswa SMU di Kota Makassar. 

 Hipotesis statistik : H0 : y1 = 0 

  H1 : y1 > 0  

3. Terdapat hubungan positip antara sikap siswa terhadap lingkungan fisik 

sekolah dengan prestasi belajar siswa SMU di Kota Makassar. 

 Hipotesis Statiatik : H0 : y2 = 0 

  H1 : y2 > 0  

 Dengan taraf signifikan 0,05. 
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BAB  III 

METODE  PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan mengambil lokasi SMU di 

Kota Makassar yang memungkinkan dapat memenuhi sebagai sampel. Utamanya pada 

SMU Negeri yang ada di Kota Makassar. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian survei yang bersifat 

korelasional, yakni penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan antara persepsi 

dan sikap terhadap lingkungan fisik sekolah dengan prestasi belajar siswa SMU di 

Kota Makassar, baik  secara sendiri-sendiri maupun secara ber-sama secara teoritis dan 

empiris. 

C. Variabel dan Desain Penelitian 

Ditinjau dari hubungan antarvariabel, ada dua jenis variabel yang 

diperhatikan dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas diberi simbol X dan 

variabel terikat diberi simbol Y. Variabel bebas yang dimaksud adalah persepsi 

tentang lingkungan fisik sekolah (X1) dan sikap terhadap lingkungan fisik sekolah 

(X2), sedangkan variabel terikatnya adalah prestasi belajar (Y).  

 



 

 

43 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dan ex post-facto yang bersifat 

korelasional dengan penekanan utama pada penyelidikan hubungan antar variabel 

bebas dan variabel terikat. Maka desain hubungan antarvariabel sebagai paradigma 

yang dianut dalam penelitian ini dapat dilihat pada diagram berikut ini. 

  

 

 

 

 

Gambar 3. Skema hubungan antar variabel 

 

Keterangan : 

X1 :  Persepsi tentang lingkungan fisik sekolah 

X2 :  Sikap terhadap lingkungan fisik sekolah 

Y :  Prestasi belajar siswa SMU Negeri Makassar 

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Persepsi terhadap kondisi lingkungan fisik sekolah adalah pengenalan dan 

penilaian siswa  terhadap kondisi lingkungan fisik sekolahnya yang 

kualifikasi kategorinya adalah tidak tahu/tidak bisa menjawab, sangat tidak 

setuju, tidak setuju, agak setuju, setuju dan sangat setuju. Adapun Indikator 

adalah kebersihan lingkungan fisik sekolah, keindahan lingkungan fisik 

X1 

X2 

Y 
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sekolah, keamanan lingkungan fisik sekolah, dan kesehatan lingkungan fisik 

sekolah. 

2. Sikap terhadap lingkungan fisik sekolah adalah kecenderungan siswa untuk 

bertindak sebagai suatu respons evaluatif terhadap objek lingkungan fisik, 

yang hasilnya dapat positif atau negatif. Adapun Indikatornya adalah 

kebersihan lingkungan fisik sekolah, keindahan lingkungan fisik sekolah, 

keamanan lingkungan fisik sekolah, dan kesehatan lingkungan fisik sekolah. 

3. Prestasi belajar siswa SMU Negeri adalah hasil evaluasi terhadap catur 

wulan 2 dalam bentuk  nilai rata-rata siswa kelas II, pada tahun ajaran 

2001/2002. Data prestasi belajar siswa ini diperoleh pada setiap sekolah 

sampel.  

E. Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh  siswa kelas II yang resmi terdaftar 

pada SMU  Negeri  pada tahun ajaran 2001/2002 yang tersebar pada 11 kecamatan di 

Kota Makassar.  Pengambilan sampel penelitian ini  dilakukan dengan teknik 

purposive-cluster-area alasan objek penelitian sangat luas, peneliti mempunyai tujuan 

tertentu maka prosedur atau langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai berikut:  

Langkah 1.  Melihat geografis, Kota Makassar dibagi lima wilayah yaitu wilayah 

bagian utara, Selatan, Tengah, timur  dan wilayah bagian barat dengan 

pertimbangan bahwa dengan cara ini dimungkinkan sampel yang diambil 

representatif atau dapat mewakili seluruh anggota populasi. 
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Langkah 2.  Dari masing-masing bagian wilayah, diambil 1 sekolah SMU Negeri 

secara acak. Dengan demikian terpilih 5 sekolah, dapat dilihat pada 

Tabel 1.  

Langkah 3. Secara purposive, ditetapkan kelas 2 sebagai sampel sekolah dengan 

pertimbangan bahwa tingkat pencapaian kurikulum pada kelas 2 sekitar 

55-30% dan belum terlalu sibuk mempersiapkan diri menghadapi ujian 

Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Akhir Tahun (UAN).  

Langkah 4.  Dari setiap kelas akan diambil secara acak 10% siswa. Jadi jumlah siswa 

sebagai sampel sebanyak 192 orang. 

Tabel 3. Penetapan Sampel Sekolah yang dipilih siswa kelas II 

No. Sekolah Jumlah Siswa 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

SMU Negeri  1 

SMU Negeri 5 

SMU Negeri  8 

SMU Negeri 11 

SMU Negeri 16 

450 

458 

280 

381 

350 

 Jumlah 1919 
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2. Sampel yang diambil dari setiap sekolah adalah 10%.  Dapat dilihat seperti 

tabel berikut.  

 

Tabel  4 : Penetapan Jumlah Responden dari Setiap Sekolah  

No. Sekolah Jumlah Siswa Responden 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

SMU Negeri  1 

SMU Negeri 5 

SMU Negeri  8 

SMU Negeri 11 

SMU Negeri 16 

450 

458 

280 

381 

350 

45 

46 

28 

38 

35 

 Jumlah 1919 192 

F. Instrumen Penelitian 

Adapun bentuk instrumen/angket untuk setiap variabel adalah  

1. Instrumen persepsi terhadap lingkungan fisik sekolah merupakan 

variabel bebas atau berpengaruh dalam penelitian ini. Untuk mengukur 

persepsi digunakan teknik rating scale. Pengukuran skala ini, 

menunjukkan kualifikasi persepsi masyarakat dalam bentuk 

setuju/tidaknya terhadap lingkungan fisik sekolah. Pengukuran ini tidak 

sama dengan pengukuran sikap, karena pertanyaan/pernyataan yang 

diajukan ke responden tidak diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu 

positif dan negatif. Dalam memberi respon terhadap pernyataan-

pernyataan dalam skala ini, subjek menunjukkan apakah ia: tidak 

tahu/tidak bisa menjawab, sangat tidak setuju, tidak setuju, agak setuju, 
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setuju dan sangat setuju. Jawaban terhadap pernyataan-pernyataan 

diberi bobot sebagai berikut: berturut-turut diberi nilai 0, 1, 2, 3, 4 dan 

5,  Skor subjek ditetapkan dengan menjumlahkan skor yang ditetapkan 

untuk tiap-tiap respon. Respon siswa terhadap pernyataan-pernyataan 

lingkungan fisik sekolah merupakan data yang mempunyai skala 

pengukuran interval. 

2. Instrumen sikap terhadap lingkungan fisik sekolah merupakan variabel 

terikat dalam penelitian ini. Untuk mengukur sikap digunakan teknik 

yang lebih dikenal dengan skala likert. Pengukuran skala tidak sama 

dengan tes, karena hasil dari instrumen ini tidak menunjukkan 

keberhasilan dan kegagalan, kekuatan dan kelemahan. Skala ini 

mengukur seberapa jauh seseorang memiliki ciri-ciri yang ingin diteliti. 

Asumsi yang digunakan dalam pemakaian teknik ini adalah bahwa 

pernyataan-pernyataan dapat  diklasifikasikan menjadi dua kategori 

yaitu positif dan negatif. Dalam memberi respon terhadap pernyataan-

pernyataan dalam skala ini, subjek menunjukkan apakah ia: Sangat 

Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Berpendapat (TP), Tidak Setuju (TS), 

Sangat Tidak Setuju (STS). Jawaban terhadap pernyataan-pernyataan 

diberi bobot sebagai berikut: untuk pernyataan positif, berturut-turut 

diberi nilai 5, 4, 3, 2, 1,  sedangkan untuk pernyataan negatif, berturut-

turut diberi nilai 1, 2, 3, 4, 5. Skor subjek ditetapkan dengan 

menjumlahkan skor yang ditetapkan untuk tiap-tiap respon. Respon 
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siswa terhadap pernyataan-pernyataan lingkungan fisik merupakan data 

yang mempunyai skala pengukuran interval. 

3. Prestasi belajar adalah rata nilai atau skor yang diperoleh siswa setelah 

menjawab soal-soal tes mata pelajaran.  

G. Uji Coba Instrumen 

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka terlebih dahulu instrumennya 

diujicobakan kepada siswa sebanyak 30 orang. Hasil ujicoba ini,  menunjukkan bahwa 

instrumen tersebut valid dan reliabel.. Hasil perhitungan masing-masing instrumen 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Uji Validitas 

a.  Validitas Instrumen Persepsi tentang Keadaan Lingkungan Fisik  

 Dari hasil analisis data dengan menggunakan rumus korelasi Pearson, 

diketahui bahwa dari 36 butir pernyataan yang diujicobakan pada 30 orang (non 

sampel), ternyata 4 butir di antaranya dinyatakan gugur (tidak valid) sebab nilai 

koefisien korelasinya lebih kecil dari r-tabel  pada taraf signifikansi  0,05. Dengan 

demikian tinggal 32 butir pernyataan yang dijadikan sebagai alat pengumpul data. Data 

lengkap perolehan nilai responden untuk instrumen ini dapat dilihat pada lampiran 02.  

b. Validitas Instrumen Sikap Siswa Terhadap Lingkungan Fisik  

Dari hasil analisis dengan menggunakan rumus korelasi Pearson diketahui 

bahwa dari 40 butir pernyataan yang diujicobakan pada 30 orang (non sampel), 

ternyata 4 butir di antaranya dinyatakan gugur (tidak valid) sebab nilai koefisien 
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korelasinya lebih kecil dari r-tabel  pada taraf signifikansi  0,05. Dengan demikian 

tinggal 36 butir pernyataan yang dijadikan sebagai alat pengumpul data. Data  lengkap 

perolehan nilai responden untuk instrumen ini dapat dilihat pada lampiran 02.  

2. Reliabilitas Tes 

Hasil perhitungan koefisien reliabilitas masing-masing instrumen, sebagai-

mana diperlihatkan pada lampiran 02. Kriteria pengambilan keputusan dibandingkan 

dengan daftar harga kritik r-Product Moment pada taraf nyata α = 5%. Sedangkan 

untuk menentukan tinggi rendahnya koefisien reliabilitas, digunakan aturan sebagai 

berikut: 

Koefisien korelasi kualifikasi 

0,91 – 1,00  Sangat tinggi 

0,71 – 0,90  Tinngi 

0,41 – 0,70  Cukup 

0,21 – 0,40  Rendah 

< 0,20       Sangat rendah (Masidjo: 1995) 

Uraian mengenai hasil perhitungan reliabilitas tersebut sebagai berikut: 

1. Reliabilitas instrumen persepsi siswa terhadap lingkungan fisik, diperoleh 

koefisien korelasi r sebesar 0,72. Instrumen ini memiliki koefisien 

reliabilitas yang  tinggi karena berdasarkan kriteria penilaian korelasi, maka 

nilai variabel ini terletak pada interval. 0,71 – 0,90. 

2. Reliabilitas instrumen sikap siswa terhadap lingkungan fisik, diperoleh 

koefisien korelasi r sebesar 0, 73. Instrumen ini memiliki koefisien 

reliabilitas yang tinggi karena berdasarkan kriteria penilaian korelasi, maka 

nilai variabel ini terletak pada interval 0,71 – 0,90. 



 

 

50 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa ketiga instrumen yang telah diujicobakan memenuhi syarat untuk 

dapat digunakan sebagai alat pengumpul data dalam rangka penelitian ini, sebab ketiga 

instrumen  tersebut memiliki validitas butir yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah serta memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. 

H. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan diolah dengan menggunakan 

analisis deskriptif dan infrensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menentukan  

mean (nilai rata-rata), modus, range, standar deviasi, distribusi frekuensi dan 

persentase. Sedangkan analisis inferensial yang digunakan adalah analisis regresi dan 

korelasi, setelah memenuhi persyaratan analisis, uji normalitas, uji homogenitas varian 

dan uji linearitas dengan rumus: 

Ŷ = b0 + b1 x1 + b2x2 + e   

 

Dimana :   

Ŷ : prestasi belajar siswa  

b0 : konstanta  

b1 : koefisien regresi X1 

b2 : koefisien regresi X2    

X1 : Persepsi siswa terhadap lingkungan fisik sekolah 

X2 : Sikap siswa terhadap lingkungan fisik sekolah 

e :   Faktor kesalahan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi data hasil penelitian dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

umum mengenai penyebaran/distribusi data, baik berupa ukuran penyebaran, 

ukuran pemusatan maupun distribusi prekuensi. Harga-harga yang disajikan 

setelah diolah dari data mentah menjadi data sepuluh baku  dengan menggunakan 

metode analisis statistik deskriptif, yaitu harga rata-rata, simpangan baku, modus, 

median, distribusi frekuensi dan persentase. 

Berdasarkan banyaknya variabel dan merujuk kepada masalah penelitian, 

maka deskripsi data dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu; (1) data 

persepsi terhadap lingkungan fisik sekolah, (2) data sikap terhadap lingkungan 

fisik sekolah, dan (3) data prestasi belajar siswa.  Hasil perhitungan statistik 

deskriptif masing-masing variabel secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 3. 

Uraian singkat hasil analisis statistik deskriptif akan dikemukakan sebagai 

berikut: 

A. Persepsi Siswa terhadap Lingkungan Fisik  

SMU Negeri di Kota Makassar 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor persepsi terhadap lingkungan 

fisik sekolah yang terkumpul diketahui, nilai tertinggi 10 dan nilai terendah 1 

Melalui perhitungan komputer program SAS diperoleh: nilai Median (Me) 
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sebesar 5., Modus (Mo) sebesar 4, harga rata-rata hitung sebesar 5,12 simpangan 

baku atau standar deviasi sebesar 1.93 dan varians sebesar 3.73. 

 Adapun distribusi prekuensi persepsi siswa tentang lingkungan fisik 

sekolah di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Persepsi Siswa Tentang Lingkungan Fisik Sekolah 

di Kota Makassar 

Interval 

Skor 

Kategori Frekuensi Persentase Persentase 

Komulatif 

9 – 10 

7 – 8 

5 – 6 

3 – 4 

1 – 2 

Sangat Baik 

Baik 

Agak Baik 

Kurang Baik 

Tidak baik 

7 

40 

66 

62 

17 

3.7 

20.8  

34.4 

32.3 

8.8 

3.7 

24.5 

58.9 

91.2 

100 

  192 100  

Sumber: Survei lapangan, 2002 

 

Data pada tabel distribusi frekuensi di atas, jika dibandingkan dengan 

harga rata-rata menunjukkan bahwa skor persepsi terhadap lingkungan fisik 

sekolah yang berada di atas harga rata-rata sebanyak 47 orang siswa, yang berada 

pada harga rata-rata sebanyak 66 orang siswa, dan yang di bawah harga rata-rata 

sebanyak 79 orang siswa. Hal ini dapat pula ditunjukkan bahwa dari 192 orang 

siswa  yang dijadikan sumber data, terdapat 17 orang siswa atau 8.85 persen yang 

persepsinya terhadap  lingkungan fisik sekolah tidak baik, 62 orang atau 32.3 

persen yang persepsinya terhadap  lingkungan fisik sekolah kurang baik, 66 orang 

atau sekitar 34.4 persen  yang persepsinya terhadap  lingkungan fisik sekolah 

cukup baik, 40 orang atau sekitar 20.83 persen  yang persepsinya terhadap  
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lingkungan fisik sekolah baik dan 7 orang  siswa atau sekitar 3.65 persen  yang 

persepsinya terhadap  lingkungan fisik sekolah sangat baik Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa 47 orang siswa atau 24.5 persen persepsi siswa terhadap  

lingkungan fisik sekolah yang berada pada kategori baik sampai sangat baik, dan 

145 orang siswa atau 75.5 persen berada pada kategori agak baik sampai tidak 

baik. 

Hal ini disebabkan persepsi siswa SMU Negeri di Kota Makasar terhadap 

lingkungan fisik sekolah belum menghasilkan nilai yang kondusif seperti apa 

yang dilihat oleh peneliti saat melakukan observasi, misalnya masih ada sekolah 

belum tertata dengan baik ruang kelasnya, mengisi ruang kelas melebihi daya 

tampung ruang kelas yang seharusnya terisi 40 siswa diisi lebih dari 40 siswa 

akibatnya dapat mengganggu persepsi siswa seperti apa yang dikatakan oleh 

Sarlito. WS (1992:45) persepsi adalah hasil sejumlah penginderaan yang 

disatukan dan dikoornasikan dalam pusat saraf yang lebih tinggi (otak) sehingga 

manusia dapat mengenal dan menilai obyek-obyek atau lingkungan.  

B. Sikap terhadap Lingkungan Fisik Sekolah di Kota Makassar 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa deskripsi sikap terhadap lingkungan 

fisik sekolah adalah nilai tertinggi 10 dan nilai terendah 1 Melalui perhitungan 

komputer program SPSS diperoleh: nilai Median (Me) sebesar 5.00, Modus (Mo) 

sebesar 6.00, harga rata-rata hitung sebesar 5.19 simpangan baku atau standar 

deviasi sebesar 1.89 dan varians sebesar 3.59. 
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 Adapun distribusi prekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Sikap Siswa dalam Interval Skor 1 – 10 di Kota 

Makassar 

Interval 

Skor 

Kategori Frekuensi Persentase Persentase 

Kumulatif  

9 – 10 

7 – 8 

5 – 6 

3 – 4 

1 – 2 

Sangat tinggi  

Tinggi 

Sedang 

Kuang 

Sangat kurang 

11 

29 

76 

65 

11 

5,7 

15,2 

39,5 

33,9 

5,7 

5,7 

20,8 

60,4 

94,2 

100,0 

  192 100,0  

Sumber: Survei lapangan, 2002 

Data pada tabel distribusi frekuensi di atas, jika dibandingkan dengan 

harga rata-rata menunjukkan bahwa skor sikap terhadap lingkungan fisik sekolah 

yang berada di bawah harga rata-rata sebanyak 76 orang siswa, yang berada pada 

harga rata-rata sebanyak 76 orang siswa, dan yang di atas harga rata-rata 

sebanyak 40 orang siswa. Hal ini dapat pula ditunjukkan bahwa dari 192 orang 

siswa  yang dijadikan dua dalam kategori positif dan negatif terdapat 40 orang 

siswa atau 20,83 persen yang sikapnya terhadap  lingkungan fisik sekolah positif, 

dan 152 orang atau 79,17 persen yang sikapnya terhadap  lingkungan fisik 

sekolah negatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap siswa terhadap  

lingkungan fisik sekolah, umumnya berada pada kategori negatif. 

Hal ini terkait dengan hasil observasi peneliti pada sekolah yang ditempati 

oleh responden dimana siswa masih banyak belum memperhatikan tentang 

keindahan dan kebersihan lingkungan fisik sekolah, karena adanya sikap yang 
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tidak mendukung (unfaforible) atau negatif misalnya masih banyaknya siswa 

membuang sampah di sembarang tempat dan  banyaknya coretan-coretan pada 

dinding kelas. Dasar ini juga dikemukakan oleh Azwar (1999:4) mendefinisikan 

bahwa sikap adalah suatu sikap bentuk evaluasi atau reaksi perasaan mendukung 

(favorable) maupun perasaan tidak mendukung (unfavorable) terhadap obyek 

psikologis. 

C. Prestasi Belajar siswa SMU Negeri di Kota Makassar 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor prestasi belajar siswa SMU 

Negeri di Kota Makassar, nilai tertinggi 10 dan nilai terendah 1 Melalui 

perhitungan komputer program SAS diperoleh: nilai Median (Me) sebesar 5.03, 

Modus (Mo) sebesar 4, harga rata-rata hitung sebesar 5.12 simpangan baku atau 

standar deviasi sebesar 1.93 dan varians sebesar 3.73. 

 Adapun distribusi prekuensi dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Siswa SMU Negeri  di Kota 

Makassar 

 

Interval 

Skor 

Kategori Frekuensi Frekuensi 

Komulatif 

Persentase Persentase 

Komulatif 

9 – 10 

7 – 8 

5 – 6 

3 – 4 

1 – 2 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

1 

33 

122 

33 

3 

1 

34 

156 

189 

192 

0.52 

17.19 

63.54 

17.19 

1.56 

0.52 

17.71 

61.25 

98.44 

100 

  192  100  

Sumber: Survei lapangan, 2002. 
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Data pada tabel distribusi frekuensi di atas, jika dibandingkan dengan 

harga rata-rata menunjukkan bahwa skor prestasi belajar siswa yang berada di 

bawah harga rata-rata sebanyak 34 orang siswa, yang berada pada harga rata-rata 

sebanyak 122 orang siswa, dan yang di atas harga rat-rata sebanyak 34 orang 

siswa. Hal ini dapat pula ditunjukkan bahwa dari 192 orang siswa  yang dijadikan 

sumber data, terdapat 1 orang siswa atau 0,52 persen yang prestasi belajarnya 

sangat tinggi, 33 orang atau 17,19 persen yang prestasi belajarnya tinggi, 122 

orang atau sekitar 63,54 persen  yang prestasi belajarnya sedang, 33 orang atau 

sekitar 17,19 persen  yang prestasi belajarnya rendah, dan 3 orang  siswa atau 

sekitar 1,56 persen  yang prestasi belajarnya sangat rendah.  

Hal ini terlihat awal peneliti terhadap sekolah yang menjadi responden 

pada umumnya sekolah SMU Negeri Makassar belum terdukung oleh lingkungan 

fisik sekolah dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, misalnya kurang 

tersedianya sarana dan prasarana yang memadai antara lain, pengisian ruang kelas 

melebihi daya tampung siswa sehingga mengakibatkan kepadatan dan kesesakan 

dalam ruang kelas menjadi panas yang akibatnya dapat mengganggu proses 

belajar mengajar. Sarwito S. (1992:90) menjelaskan suhu dalam tubuh sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan, suhu badan manusias harus tetap sekitar 37
0
C (suhu 

normal) jika suhu tersebut lebih rendah dari 33
0
C atau lebih tinggi daripada 50

0
C 

orang akan mati. Pada saat tertentu keadaan dalam tubuh ada organ yang bertugas 

mempertahankan suhu jika suhu lingkungan tidak baik akan merangsang 

pembesan pori-pori tubuh, kecepatan peredaran darah pengeluaran keringat dan 
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reaksi lain yang bertujuan untuk mengurangi panas tubuh yang berlebihan. Jika 

usaha ini gagal maka tubuh akan dipengaruhi beberapa kemungkinan antara lain 

serangan jantung bekerja terlalu kuat untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh 

yang berfungsi untuk menurunkan suhu apabila tidak berhasil akibatnya akan 

menurunkan daya tahan tubuh yang akhirnya dapat merangsang prestasi kerja atau 

prestasi belajar. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 122 orang siswa atau 63,54 

persen prestasi belajarnya berada pada kategori sedang. 

Dalam penelitian ini telah diajukan tiga hipotesis, yang akan diuji dengan 

menggunakan statistik inferensial melalui teknik analisis regresi. Hipotesis 

pertama diuji dengan menggunakan teknik analisis regresi ganda, sedangkan 

hipotesis pertama dan kedua diuji dengan menggunakan teknik analisis regresi 

sederhana, dilanjutkan dengan analisis korelasi parsial. Masing-masing pengujian 

tersebut secara rinci diuraikan sebagai berikut: 

D. Hubungan secara Simultan antara Persepsi dan Sikap  

terhadap Lingkungan Fisik Sekolah dengan Prestasi Belajar  

SMU di Kota Makassar 
 

Hipotesis pertama berbunyi terdapat hubungan antara persepsi dan sikap 

terhadap lingkungan fisik sekolah dengan prestasi belajar SMU di Kota Makassar. 

Berdasarkan hasil analisis regresi ganda model linier pada lampiran 04, 

halaman 94 diperoleh persamaan regresi sebagai beriut: 
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 Ŷ  = 6,227 + 0,043 X1 + 0,089 X2, dengan keterangan 

 Ŷ   = Prestasi Belajar 

 X1 = Persepsi terhadap Lingkungan fisik sekolah 

 X2 = Sikap terhadap Lingkungan fisik sekolah 

Berkaitan dengan persamaan tersebut, dilakukan analisis varians 

dalam regresi yang ringkasannya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 8. ANOVA untuk Regresi Ganda 

Sumber 

Variasi 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadrat 

Rata-rata 

Kuadrat 

Nilai F Signifikansi F 

(p = 0,0001) 

M o d e l 

E r r o r 

C Total 

2 

189 

191 

7,848 

64,505 

72,353 

3,924 

0,341 

11,497 

 

6,76 

  

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai F (p=0,0001) jauh 

lebih kecil pada taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alfa 

= 5%. Hal ini berarti model regresi yang dipilih dipandang cocok. Selain itu, 

hipotesis statistik Ho: β1= β2 =0 ditolak dan H1 : β1 atau β2 ≠ 0 diterima. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa untuk tingkat kepercayaan 95% variabel 

persepsi terhadap lingkungan fisik sekolah dan sikap terhadap lingkungan fisik 

sekolah siswa secara simultan berpengaruh sangat meyakinkan terhadap prestasi 

belajar siswa SMU Negeri di Kota Makassar. Daya penjelas R
2
 = 0,11 memberika 

indikasi bahwa sekitar 11 persen prestasi belajar siswa ditentukan secara 
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bersama-sama oleh variabel persepsi dan sikap terhadap lingkungan fisik sekolah. 

Dengan kata lain, apabila persepsi dan sikap siswa terhadap lingkungan fisik 

sekolah dapat ditingkatkan secara optimal, maka prestasi belajar siswa akan 

meningkat sekitar 11 persen.  

Berdasarkan hasil analisis yang  dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa 

hipotesis 1 (satu) yang telah dikemukakan pada akhir Bab II, dinyatakan terbukti 

dan teruji kebenarannya. 

Hal ini dilihat peneliti melakukan observasi ternyata sekolah yang sudah 

tertata dengan baik keadaan lingkungan fisiknya utamanya dalam penyediaan 

sarana dan prasarana belajar misalnya kebersihan, tersedianya WC dan keindahan 

prestasi belajar siswa keadaannya lebih tinggi daripada sekolah yang keadaan 

lingkungan fisik kelasnya belum tertata dengan baik. Hal ini sesuai dengan teori 

Clark dalam Sudjana dan Ibrahim (2001:190) faktor prestasi belajar dipengaruhi 

oleh dua faktor yaitu; (1) faktor individu siswa sebesar 70% dan (2) faktor 

lingkungan sebanyak 30%.  

 

E.  Hubungan  Persepsi terhadap Lingkungan Fisik Sekolah  

dengan Prestasi Belajar Siswa SMU Negeri di Kota Makassar 

 

Hipotesis kedua yang diajukan adalah “Persepsi siswa terhadap lingkungan 

fisik berhubungan positif dengan prestasi belajar siswa SMU Negeri di Kota 

Makassar. 

Berdasrkan hasil analisis regresi linier sederhana pasangan data persepsi 

siswa terhadap lingkungan fisik sekolah dengan prestasi belajar siswa SMU 
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Negeri seperti diperlihatkan pada lampiran 3, diketahui bahwa nilai koefisien 

regresi b yang diperoleh adalah sebesar 0,059, dan nilai konstanta  sebesar 6,603. 

Dengan demikian persamaan regresi antara variabel persepsi siswa terhadap 

lingkungan fisik sekolah dengan variabel prestasi belajar siswa adalah Ŷ = 6,603 

+ 0,059X1. Untuk mengetahui apakah model persamaan garis regresi dapat 

digunakan untuk menarik kesimpulan atau apakah persamaan garis regresi yang 

telah diperoleh linier atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan analisis 

varians (uji-F). Kriteria penilaiannya adalah Fhitung > Ftabel. Dari hasil perhitungan, 

ternyata diperoleh nilai Fhitung sebesar 6,951 dan Ftabel pada taraf signifikansi  

0,05 ATAU 0,01. Dengan demikian model persamaan regresi yang diperoleh 

menunjukkan berhubungan secara linier sehingga dapat digunakan untuk 

menjelaskan dan mengambil kesimpulan lebih lanjut mengenai hubungan persepsi 

siswa terhadap lingkungan fisik sekolah dengan prestasi belajar siswa SMU 

Negeri. Rangkuman hasil analisis varians dapat dilihat pada tabel 9. 

Tabel 9. ANOVA Untuk Regresi Sederhana Ŷ = 6,603 + 0,059X1 

Sumber 

variasi 

Derajat bebas Jumlah 

Kuadrat 

Rata-Rata 

kuadrat 

Fhitung Ftabel 

(0,0001) 

Model 

Error 

C Total 

1 

190 

191 

2,553 

69,799 

72,353 

2,553 

0,367 

6,951 

 

6,76 
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Untuk menyelidiki pengaruh dari variabel persepsi siswa mengenai 

lingkungan fisik sekolah (X1) terhadap prestasi belajar dapat diketahui melalui 

penerapan Uji t. Ringkasan hasil Uji-t selengkapnya disajikan dalam tabel berikut 

ini. 

Tabel 10. Hasil Uji-t Untuk Variabel persepsi siswa terhadap Lingkungan Fisik 

Sekolah 

 

Variabel Estimator Galat Baku Nilai t Signifiansi 

0,0001 

Lingungan Fisik Sekolah 0,059 0,022 53,134 2,58 

 

Berdasarkan tabel tersebut,  dapat dijelaskan dari variabel persepsi siswa 

mengenai lingkungan fisik seolah (X1) terhadap prestasi belajar siswa SMU 

Negeri di Kota Makassar. 

 Nilai thitung = 53,134 yang nampak pada tabel sehubungan dengan variabel 

persepsi siswa terhadap lingkungan fisik sekolah bersifat sangat nyata, sebab nilai 

tersebut mampunyai signifikansi P < 0,05 atau 0,01 karena dari perbandingan 

thitung  53,134 > ttabel  2,58. Ini menunjukkan bahwa penduga parameter koefisien 

regresi  β1 yaitu b1 =  0,059 juga bersifat sangat nyata dengan arah positif. Hal ini 

menunjukkan pula bahwa hipotesis statistik Ho : β1  = 0 ditolak dan menerima 

hipotesis H1 : β1 > 0. 

           Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pengujian ini adalah bahwa 

persepsi siswa terhadap lingkungan fisik sekolah yang indikatornya telah 
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disebutkan pada Bab III, secara sangat meyakinkan berhubungan secara 

signifikan dan positif dengan prestasi belajar siswa SMU Negeri di Kota 

Makassar. Kesimpulan ini memberikan petunjuk bahwa semakin baik atau  

memenuhi syarat lingkungan fisik sekolah, maka prestasi belajar siswa SMU 

Negeri akan semakin tinggi pula. 

Hasil analisis korelasi parsial dengan nilai koefisien ry. X1 = 0,19   

menunjukkan bahwa persepsi terhadap lingkungan fisik sekolah berhubungan 

positif dengan prestasi belajar siswa. Kekuatan hubungan dinyatakan dalan 

koefisien determinasi parsial R
2

  = 0,0353 yang berarti bahwa kontribusi murni 

dari persepsi mengenai lingkungan fisik sekolah terhadap prestasi belajar siswa 

adalah 3,53 persen = 4 persen. 

Koefisien regresi b1 = 0,059 memberikan gambaran bahwa apabila persepsi 

siswa terhadap lingkungan fisik sekolah semakin memenuhi syarat atau 

ditingkatkan secara optimal  (100%), maka diperkirakan prestasi belajar siswa 

akan mengalami kenaikan sekitar 4 persen. Hasil analisis di atas menunjukkan 

pula bahwa hipotesis 2 (dua) yang telah diajukan pada Bab II dinyatakan terbukti 

dan teruji kebenarannya. 

F. Hubungan Sikap Siswa terhadap Lingkungan Fisik Sekolah  

dengan Prestasi Belajar Siswa SMU Negeri di Kota Makassar 

        Hipotesis ketiga yang diajukan adalah “Sikap siswa terhadap lingkungan 

fisik sekolah berhubungan positif dengan prestasi belajar siswa SMU Negeri di 

Kota Makassar”. 
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 Sesuai dengan hasil analisis regresi linier sederhana pasangan data sikap 

siswa terhadap lingkungan fisik sekolah dengan prestasi siswa SMU Negeri, 

seperti diperlihatkan pada lampiran 3, diketahui bahwa nilai koefisien regresi b2 

yang diperoleh adalah sebesar 0,098, dan nilai konstanta sebesar 6,401. Ini 

menunjukkan bahwa persamaan regresi antara variabel sikap siswa terhadap 

lingkungan fisik SMU Negeri adalah Ŷ = 6,401 + 0,098X2. Untuk mengetahui 

apakan model persamaan garis regresi dapat digunakan untuk menarik 

kesimpulan atau apakan persamaan garis regresi yang telah diperoleh signifikan  

atau tidak, diketahui dengan menggunakan analisis varians (uji-F). Dari hasil 

perhitungan, ternyata diperoleh nilai Fhitung sebesar 19,067, > Ftabel  pada taraf 

signifikansi 0,0001 < 0,05 atau 0,01. Hal ini memberi indikasi bahwa model 

persamaan regresi yang diperoleh dapat dinyatakan sangat cocok digunakan untuk 

mengambil kesimpulan pada hipotesis ke 3. 

Untuk lebih jelasnya, rangkuman hasi analisis varians dapat ditunjukkan 

pada tabel 11 berikut ini: 

Tabel 11. ANOVA Untuk Regresi Sederhana Ŷ = 6,401 + 0,098X2 

Sumber 

variasi 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadrat 

Rata-rata 

Kuadrat 

Fhitung Ftabel 

(P = 0,0001) 

Model 

Error 

C Total 

1 

190 

191 

6,598 

65,755 

72,353 

6,598 

0,346 

 

19,067 6,76 
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Penerapan uji-t untuk menyelidiki pengaruh dari variabel sikap siswa 

terhadap sikap siswa mengenai lingkungan fisik sekolah (X2) terhadap variabel 

prestasi siswa SMU Negeri (Y) dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 12. Hasil Uji-t untuk Variabel sikap siswa Linkungan fisik sekolah 

Variabel Estimator Galat 

Baku 

Nilai t Signifikansi t  

(p = 0,0001) 

Sikap terhadap ling-

kungan fisik sekolah 

0,098 0,022 51,596 2,58 

 

          Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan pengaruh dari variabel X2 

(sikap siswa mengenai lingkungan fisik sekolah) terhadap variabel Y (prestasi 

siswa SMU Negeri di Kota Makassar). Nilai t = 51,596 yang tampak pada tabel 

sehubungan variabel sikap siswa terhadap lingkungan fisik sekolah di atas 

bersifat sangat nyata, sebab nilai tersebut mempunyai signifikansi 0,0001 < 0,05 

atau 0,1 dari perbandingan thitung 51,596 > ttabel 2,58. Hal ini menunjukkan bahwa 

penduga parameter koefisien  regresi β2 yaitu b2 = 0,098 juga bersifat sangat 

nyata dengan arah positif. Dengan demikian hipotesis statistik Ho : β2 = 0 ditolak 

dan H1 : β2 > 0 diterima. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pengujian ini 

adalah sikap siswa terhadap lingkungan fisik SMU Negeri yang indikatornya 

telah disebutkan pada Bab III, secara sangat meyakinkan berpengaruh positif 

terhadap prestasi siswa SMU Negeri di Kota Makassar. Kesimpulan ini 
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memberikan petunjuk bahwa semakin baik sikap siswa terhadap lingkungan fisik 

sekolah maka  prestasi siswa SMU Negeri juga semakin tinggi. 

         Hasil analisis korelasi parsial dengan nilai koefisien ry X2 = 0,30, ini 

menunjukkan bahwa sekitar 30 persen sumbangan variabel sikap siswa mengenai 

linkungan fisik sekolah terhadap prestasi siswa SMU Negeri di Kota Makassar. 

Kekuatan hubungan dinyatakan dalam koefisien determinasi parsial R
2
 = 0,0912, 

yang berarti bahwa kontribusi murni dari variabel sikap siswa mengenai 

linkungan fisik sekolah ini terhadap prestasi siswa SMU Negeri, yaitu sebesar 

9,12 persen. 

        Koefisien regresi b2 = 0,098 memberikan gambaran bahwa apabila sikap 

siswa terhadap lingkungan fisik SMU Negeri di Kota Makassar diperbaiki atau 

ditingkatkan secara optimal (100%), maka diperkirakan prestasi siswa SMU 

Negeri akan mengalami kenaikan sekitar 9 persen. Untuk itu, dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis 3 yang telah diajukan pada Bab II, dinyatakan terbukti dan teruji 

kebenarannya. 

G. Pembahasan 

  Bertolak dari teori dan hasil-hasil penelitian yang diperoleh serta observasi 

lapangan, maka pada bagian ini dikemukakan pembahasan atau analisis hasil-

hasil penelitian sebagai berikut: 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi siswa terhadap lingkungan fisik 

di Kota Makassar masih berada pada kategori agak baik. Kenyataan ini memberi 
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indikasi bahwa faktor-faktor fisik yang dibutuhkan siswa pada sekolah SMU 

negeri belum terpenuhi secara menyeluruh. Dalam hubungan ini, ada beberapa hal 

yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan fisik sekolah, di antaranya 

terbatasnya dana untuk memenuhi kebutuhan fisik sekolah, kurang terpeliharanya 

peralatan fisik sekolah sehingga mudah rusak dan tidak dapat dipakai lagi, dan 

adanya prioritas untuk pemenuhan kebutuhan sekolah seperti peningkatan Sumber 

Daya manusia sehingga hal-hal yang berbentuk fisik belum dapat direalisasikan 

secara optimal. Hal ini dapat dilihat dengan nilai rata-rata 5.12 dalam analisis 

deskriptif. Sarlito (1992: 45), persepsi jika sejumlah penginderaan disatukan dan 

dikordinasikan dalam pusat syaraf yang lebih tinggi (otak) sehingga manusia bisa 

mengenal dan menilai obyek-obyek atau lingkungan.  

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sikap siswa terhadap lingkungan 

fisik SMU Negeri Di Kota Makassar masih berada pada kategori negatif. Hal ini 

berarti hubungan antar siswa, baik antara siswa dengan guru atau kepala sekolah 

maupun antara siswa dengan siswa dalam dalam lingkungan sekolah belum 

terlaksana dengan baik. Dengan demikian memberikan indikasi bahwa kondisi 

dan situasi lingkungan fisik pada SMU Negeri  belum sepenuhnya baik atau 

belum berjalan secara optimal. Olehnya itu, menjadi perhatian bagi pejabat/kepala 

seolah untuk memberikan prioritas pemenuhan kebutuhan fisik SMU Negeri, dan 

berusaha mengoptimalkan partisipasi siswa dalam memperbaiki kondisi dan 

situasi belajar  pada SMU Negeri. Hal ini dapat dilaksanakan, apabila dalam 
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sekolah tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan seperti adanya korupsi, 

kolusi dan nepotisme. Selain itu, sangat penting adalah peningkatan kualitas 

Sumber Daya Manusia. Hal ini sesuai hasil deskriptif sikap dari responden 192 

orang, 152 menjawab negatif. Hal ini terkait dengan teori Aswan (1999: 4), sikap 

adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan mendukung (Favorable) 

mendukung atau tidak mendukung (inoperable) terhadap obyek psikologis untuk 

mendukung kita nilai positif sedangkan yang tidak mendukung kita nilai negatif.  

Hasil temuan juga menunjukkan bahwa prestasi siswa SMU Negeri SMU 

Negeri terbukti masih dalam kategori sedang.. Kondisi ini menjadi perhatian guru 

atau kepala sekolah SMU Negeri di Kota Makassar, karena sebagaimana 

diketahui bahwa prestasi adalah suatu sasaran yang harus dicapai oleh seorang 

siswa itu sendiri. Dengan adanya prestasi yang tinggi pada diri siswa maka akan 

mendapatkan peluang untruk menjadi manusia yang berkualitas. Hal ini dapat 

dilihat analisis deskriptif bahwa nilai rata-rata prestasi belajar 5.12. Wood Word 

S.R. and Marquis G.D., (1962: 58) menjelaskan: Achieving is actual ability, and 

can be measured directly by the use of test (Prestasi belajar adajar adalah hasil 

yang nyata dari suatu kegiatan belajar, dan dapat diukur dengan suatu alat test).  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, ternyata ketiga hipotesis alternatif 

yang diajukan  secara signifikan dapat diterima. Uraian masing-masing peneri-

maan ketiga hipotesis yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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Pertama, pengujian hipotesis pertama berdasarkan data  yang diperoleh 

mengenai hubungan secara simultan dari variabel persepsi dan sikap siswa 

terhadap lingkungan fisik SMU Negeri dengan prestasi siswa SMU Negeri, 

diperoleh model regresi jamak yaitu:  Ŷ = 6,227 + 0,042X1 + 0,089X2. Kekuatan 

hubungan dinyatakan dalam koefisien determinasi R
2
 = 0,1085. Dengan    

demikian model persamaan regresi yang diperoleh dapat dinyatakan sangat 

signifikan.  Oleh karena itu persamaan regresi Ŷ = 6,227 + 0,042X1 + 0,089X2 

dapat digunakan untuk menjelaskan dan mengambil kesimpulan lebih lanjut 

mengenai hubungan secara bersama-sama antara persepsi dan sikap siswa 

terhadap lingkungan fisik sekolah dengan prestasi siswa SMU Negeri. Besarnya 

sumbangan kedua variabel tersebut terhadap prestasi siswa SMU Negeri 

ditunjukkan oleh nilai determinasi R squer 0,1085. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa besarnya sumbangan X1, X2 terhadap Y secara bersama-sama 

adalah 11 persen, dalam arti bahwa sekitar 11 persen kontribusi persepsi dan 

sikap siswa terhadap lingkungan fisik sekolah memberi pengaruh terhadap 

prestasi siswa SMU Negeri, dan selebihnya ditentukan oleh faktor-faktor lain 

yang tidak diamati dalam penelitian ini. 

Selanjutnya, untuk melihat pengaruh salah satu variabel terikat dalam 

kondisi variabel bebas lainnya dikontrol (tetap), dilakukan analisis korelasi 

parsial. Analisis korelasi parsial pertama dilakukan antara variabel Y dengan 

variabel X1, dalam kondisi variabel X2 dikontrol (tetap). Hasil perhitungan 
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diperoleh nilai F sebesar  6,951 signifikan pada taraf 5%, karena nilai P = 0,0001 

< 0,05, dan t = 53,134. Hal ini berarti ada pengaruh yang positif antara persepsi 

siswa mengenai lingkungan fisik SMU Negeri terhadap prestasi siswa SMU 

Negeri. Nilai koefisien determinasinya 0,035 yang berarti bahwa 4 persen prestasi 

siswa dapat dijelaskan oleh persepsi siswa mengenai lingkungan fisik SMU 

Negeri, dan selebihnya ditentukan oleh hal-hal lain yang tidak dipelajari dalam 

penelitian ini. Analisis korelasi parsial kedua dilakukan antara variabel Y dengan 

variabel X2 dalam kondisi variabel X1  dikontrol (tetap). Hasil perhitungan 

diperoleh nilai F sebesar 19,067. Apabila nilai ini dikonsultasikan dengan ttabel  

dalam taraf nyata alpha 0,05 t = 51,596, maka thitung > ttabel.  Hal ini berarti ada 

pengaruh yang signifikan sikap siswa mengenai lingkungan fisik sekolah terhadap 

prestasi siswa SMU Negeri di Kota Makassar, dengan nilai koefisien determinasi 

0,091 yang berarti 9 persen sumbangan sikap siswa terhadap lingkungan fisik 

sekolah terhadap prestasi belajar siswa SMU Negeri di Kota makassar. 

Berdasarkan  adanya hubungan dan pengaruh yang positif antara variabel 

persepsi dan sikap mengenai linkungan fisik sekolah terhadap prestasi belajar 

siswa SMU Negeri di Kota Makassar, baik pengaruh secara sendiri-sendiri 

maupun secara bersama-sama sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka untuk 

meningkatkan prestasi siswa SMU Negeri, sekolah perlu dipenuhi persyaratan 

kebutuhan fisik, baik dalam bentuk sarana maupun prasarana. Demikian halnya 

dengan linkungan fisik sekolah perlu diperbaiki, dalam arti bahwa hubungan antar 

siswa baik hubungan siswa dengan guru atau kepala sekolah maupun hubungan 
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antara siswa dengan siswa lainnya. Komunikasi, kerjasama,  perhatian guru dan 

kepala sekolah dan lain-lain yang memberi pengaruh terhadap kondisi dan situasi 

linkungan fisik sekolah, mutlak pula diperbaiki/ditingkatkan terlebih dahulu. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa apabila persepsi dan sikap mengenai 

lingkungan fisik memenuhi persyaratan dan sudah baik, maka secara        

otomatis akan meningkatkan prestasi siswa SMU Negeri. Dengan kata lain bahwa 

semakin tinggi prestasi siswa SMU Negeri akan menghasilkan siswa yang 

berkualitas. 

Hasil temuan tersebut, sejalan dengan Theodere (1996) mengemukakan 

bahwa lingkungan yang kurang mendukung pelaksanaan pembelajaran seperti 

kurangnya alat-alat laboratorium, ruangan yang pengap, ventilasi yang kurang, 

rusaknya peralatan, hubungan yang kurang serasi antara seorang siswa dengan 

siswa lain, penerangan yang kekurang, proseedur dan tata kerja yang tidak jelas 

ikut menyebabkan kinerja yang buruk. 

Sikap positif pada proses belajar mengajar pada bidang kependudukan 

sangat diharapkan, namun sikap siswa tidak selamanya bersikap positif tetapi 

mungkin saja ada yang bersifat negatif. Sikap siswa tertentu bervariasi ada yang 

sangat menyukai sampai sangat tidak menyukai, tergantung pada latar belakang 

sosial budaya dan pengalaman siswa itu sendiri. Bila kependudukan dipahami 

akan fungsi dan kegunaan terhadap dirinya atau dianggap berguna baginya tentu 

dengan sendirinya dia akan ebrsikap positif dalam mengikuti pelajaran. 
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Sebaliknya bila siswa menganggap pelajaran kependudukan hanya sebagai 

pelajaran prasyarat yang harus diikuti selama berstatus sebagai seorang siswa, 

tetapi tidak menyadari tujuan dan kegunaan mempelajarinya dan dianggapnya 

tidak berguna baginya, maka dia akan bersikap negatif. Terlebih lagi bila 

dihadapi oleh gurunya yang tidak profesional hanya mengajar dengan 

menggunakan buku paket tanpa memperhatikan instrumen-instrumen pengajaran 

lainnya yang sesuai dengan kondisi siswa sehingga siswa akan merasa bosan dan 

jemu bahkan menjauhi pelajarannya. 

 

 

 

 

 

 

 



` 

72 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan diuraikan secara berturut-turut mengenai kesimpulan-

kesimpulan yang akan diambil berdasarkan kajian teoritis dan hasil pengolahan 

data penelitian, implikasinya serta saran-saran yang diajukan. 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan  hasil analisis yang telah dilakukan dan diuraikan pada Bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dalam hasi penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Persepsi siswa terhadap kebersihan, keindahan, keamanan dan kesehatan 

lingkungan fisik SMU Negeri di Kota Makassar, berada dalam kategori 

agak baik. Hal ini berarti bahwa untuk memperbaiki persepsi siswa 

terhadap lingkungan fisik sekolah, maka perlu pengelolaan dan penataan 

lingkungan sekolah ditingkatkan. 

2. Sikap siswa terhadap kebersihan, keindahan, keamanan dan kesehatan 

lingkungan fisik SMU Negeri, berdasarkan penilaian responden 

termasuk dalam kategori negatif. Hasil ini memberikan pengertian 

bahwa lingkungan fisik sekolah belum terkelola dan tertata dengan baik. 

3. Prestasi belajar siswa SMU Negeri di Kota Makassar, berada dalam 

kategori sedang. Dari hasil ini memberikan pengertian bahwa perlu ada 

usaha perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan prestasi belajar, 
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meliputi usaha dalam memperbaiki persepsi dan sikap siswa terhadap 

lingkungan fisik sekolah. 

4. Persepsi dan sikap siswa terhadap lingkungan fisik sekolah  SMU 

Negeri berhubungan secara signifikan dengan prestasi siswa SMU 

Negeri, baik secara simultan maupun secara parsial. Dengan demikian, 

untuk meningkatkan prestasi siswa SMU Negeri, maka perlu 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan fisik SMU Negeri 

di Kota Makassar. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan di 

atas, berikut ini akan diajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi 

pertimbangan sehubungan dengan upaya  peningkatan prestasi belajar siswa atau 

mutu pendidikan SMU Negeri pada umumnya dan pada khususnya siswa SMU 

Negeri di Kota Makassar. Selain itu diharapkan pula dapat memberikan masukan 

dalam rangka usaha untuk memperbaiki persepsi dan sikap siswa terhadap 

lingkungan fisik SMU Negeri. Olehnya itu dalam penelitian ini disarankan 

sebagai berikut: 

1.  Kepada pejabat instansi yang terkait, dalam hal ini Diknas Kota 

Makassar agar dapat memberikan perhatian untuk meningkatkan atau 

memenuhi per-syaratan kebutuhan lingkungan fisik SMU Negeri Di 

Kota Makassar. 
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2.  Kepada pihak pimpinan SMU Negeri, agar melibatkan para siswa, 

dalam hal ini siswa untuk berpartisipasi dalam segala aktivitas baik 

yang berhubungan dengan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi 

program. Selanjutnya dapat menciptakan kondisi dan suasana 

lingkungan fisim sekolah yang kondusif  

3.  Kepada Para guru dan siswa diharapkan dapat menyadari dan 

menciptakan suasana belajar, yang memungkinkan  meningkatnya 

prestasi belajar untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif, dengan 

cara menciptakan kondisi dan suasana lingkungan fisik sekolah yang 

kondusif. 

4. Pengaruh positif persepsi dan sikap siswa terhadap lingkungan terhadap 

prestasi belajar perlu ditingkatkan. 
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linkungan fisik sekolah terhadap prestasi siswa SMU Negeri di Kota Makassar. 

Kekuatan hubungan dinyatakan dalam koefisien determinasi parsial R
2
 = 0,0912, 

yang berarti bahwa kontribusi murni dari variabel sikap siswa mengenai 

lingkungan fisik sekolah ini terhadap prestasi siswa SMU Negeri, yaitu sebesar 

9,12 persen. 

        Koefisien regresi b2 = 0,098 memberikan gambaran bahwa apabila sikap 

siswa terhadap lingkungan fisik SMU Negeri di Kota Makassar diperbaiki atau 

ditingkatkan secara optimal (100%), maka diperkirakan prestasi siswa SMU 

Negeri akan mengalami kenaikan sekitar 9 persen. Untuk itu, dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis 3 yang telah diajukan pada Bab II, dinyatakan terbukti dan teruji 

kebenarannya. 

C. Pembahasan 

  Bertolak dari teori dan hasil-hasil penelitian yang diperoleh serta observasi 

lapangan, maka pada bagian ini dikemukakan pembahasan atau analisis hasil-

hasil penelitian sebagai berikut: 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi siswa terhadap lingkungan fisik 

di Kota Makassar masih berada pada kategori agak baik. Kenyataan ini memberi 

indikasi bahwa faktor-faktor fisik yang dibutuhkan siswa pada sekolah SMU 

negeri belum terpenuhi secara menyeluruh. Dalam hubungan ini, ada beberapa hal 

yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan fisik sekolah, di antaranya 

ix 
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terbatasnya dana untuk memenuhi kebutuhan fisik sekolah, kurang terpeliharanya 

peralatan fisik sekolah sehingga mudah rusak dan tidak dapat dipakai lagi, dan 

adanya prioritas untuk pemenuhan kebutuhan sekolah seperti peningkatan Sumber 

Daya manusia sehingga hal-hal yang berbentuk fisik belum dapat direalisasikan 

secara optimal. Hal ini dapat dilihat dengan nilai rata-rata 5.12 dalam analisis 

deskriptif. Sarlito (1992: 45), persepsi jika sejumlah penginderaan disatukan dan 

dikordinasikan dalam pusat syaraf yang lebih tinggi (otak) sehingga manusia bisa 

mengenal dan menilai obyek-obyek atau lingkungan.  

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sikap siswa terhadap lingkungan 

fisik SMU Negeri Di Kota Makassar masih berada pada kategori negatif. Hal ini 

berarti hubungan antar siswa, baik antara siswa dengan guru atau kepala sekolah 

maupun antara siswa dengan siswa dalam dalam lingkungan sekolah belum 

terlaksana dengan baik. Dengan demikian memberikan indikasi bahwa kondisi 

dan situasi lingkungan fisik pada SMU Negeri  belum sepenuhnya baik atau 

belum berjalan secara optimal. Olehnya itu, menjadi perhatian bagi pejabat/kepala 

seolah untuk memberikan prioritas pemenuhan kebutuhan fisik SMU Negeri, dan 

berusaha mengoptimalkan partisipasi siswa dalam memperbaiki kondisi dan 

situasi belajar  pada SMU Negeri. Hal ini dapat dilaksanakan, apabila dalam 

sekolah tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan seperti adanya korupsi, 

kolusi dan nepotisme. Selain itu, sangat penting adalah peningkatan kualitas 

Sumber Daya Manusia. Hal ini sesuai hasil deskriptif sikap dari responden 192 

orang, 152 menjawab negatif. Hal ini terkait dengan teori Aswan (1999: 4), sikap 



 

 

81 

adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan mendukung (Favorable) 

mendukung atau tidak mendukung (inoperable) terhadap obyek psikologis untuk 

mendukung kita nilai positif sedangkan yang tidak mendukung kita nilai negatif.  

Hasil temuan juga menunjukkan bahwa prestasi siswa SMU Negeri SMU 

Negeri terbukti masih dalam kategori sedang.. Kondisi ini menjadi perhatian guru 

atau kepala sekolah SMU Negeri di Kota Makassar, karena sebagaimana 

diketahui bahwa prestasi adalah suatu sasaran yang harus dicapai oleh seorang 

siswa itu sendiri. Dengan adanya prestasi yang tinggi pada diri siswa maka akan 

mendapatkan peluang untruk menjadi manusia yang berkualitas. Hal ini dapat 

dilihat analisis deskriptif bahwa nilai rata-rata prestasi belajar 5.12. Wood Word 

S.R. and Marquis G.D., (1962: 58) menjelaskan: Achieving is actual ability, and 

can be measured directly by the use of test (Prestasi belajar adajar adalah hasil 

yang nyata dari suatu kegiatan belajar, dan dapat diukur dengan suatu alat test).  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, ternyata ketiga hipotesis alternatif 

yang diajukan  secara signifikan dapat diterima. Uraian masing-masing peneri-

maan ketiga hipotesis yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Pertama, pengujian hipotesis pertama berdasarkan data  yang diperoleh 

mengenai hubungan secara simultan dari variabel persepsi dan sikap siswa 

terhadap lingkungan fisik SMU Negeri dengan prestasi siswa SMU Negeri, 

diperoleh model regresi jamak yaitu:  Ŷ = 6,227 + 0,042X1 + 0,089X2. Kekuatan 

hubungan dinyatakan dalam koefisien determinasi R
2
 = 0,1085. Dengan demikian 

model persamaan regresi yang diperoleh dapat dinyatakan sangat signifikan.  
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Oleh karena itu persamaan regresi Ŷ = 6,227 + 0,042X1 + 0,089X2 dapat 

digunakan untuk menjelaskan dan mengambil kesimpulan lebih lanjut mengenai 

hubungan secara bersama-sama antara persepsi dan sikap siswa terhadap 

lingkungan fisik sekolah dengan prestasi siswa SMU Negeri. Besarnya 

sumbangan kedua variabel tersebut terhadap prestasi siswa SMU Negeri 

ditunjukkan oleh nilai determinasi R squer 0,1085. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa besarnya sumbangan X1, X2 terhadap Y secara bersama-sama 

adalah 11 persen, dalam arti bahwa sekitar 11 persen kontribusi persepsi dan 

sikap siswa terhadap lingkungan fisik sekolah memberi pengaruh terhadap 

prestasi siswa SMU Negeri, dan selebihnya ditentukan oleh faktor-faktor lain 

yang tidak diamati dalam penelitian ini. 

Selanjutnya, untuk melihat pengaruh salah satu variabel terikat dalam 

kondisi variabel bebas lainnya dikontrol (tetap), dilakukan analisis korelasi 

parsial. Analisis korelasi parsial pertama dilakukan antara variabel Y dengan 

variabel X1, dalam kondisi variabel X2 dikontrol (tetap). Hasil perhitungan 

diperoleh nilai F sebesar  6,951 signifikan pada taraf 5%, karena nilai P = 0,0001 

< 0,05, dan t = 53,134. Hal ini berarti ada pengaruh yang positif antara persepsi 

siswa mengenai lingkungan fisik SMU Negeri terhadap prestasi siswa SMU 

Negeri. Nilai koefisien determinasinya 0,03 yang berarti bahwa 3 persen prestasi 

siswa dapat dijelaskan oleh persepsi siswa mengenai lingkungan fisik SMU 

Negeri, dan selebihnya ditentukan oleh hal-hal lain yang tidak dipelajari dalam 

penelitian ini. Analisis korelasi parsial kedua dilakukan antara variabel Y dengan 
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variabel X2 dalam kondisi variabel X1  dikontrol (tetap). Hasil perhitungan 

diperoleh nilai F sebesar 19,067. Apabila nilai ini dikonsultasikan dengan ttabel  

dalam taraf nyata alpha 0,05 t = 51,596, maka thitung > ttabel.  Hal ini berarti ada 

pengaruh yang signifikan sikap siswa mengenai lingkungan fisik sekolah terhadap 

prestasi siswa SMU Negeri di Kota Makassar, dengan nilai koefisien determinasi 

0,08 yang berarti 8 persen sumbangan sikap siswa terhadap lingkungan fisik 

sekolah terhadap prestasi belajar siswa SMU Negeri di Kota makassar. 

Berdasarkan  adanya hubungan dan pengaruh yang positif antara variabel 

persepsi dan sikap mengenai linkungan fisik sekolah terhadap prestasi belajar 

siswa SMU Negeri di Kota Makassar, baik pengaruh secara sendiri-sendiri 

maupun secara bersama-sama sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka untuk 

meningkatkan prestasi siswa SMU Negeri, sekolah perlu dipenuhi persyaratan 

kebutuhan fisik, baik dalam bentuk sarana maupun prasarana. Demikian halnya 

dengan linkungan fisik sekolah perlu diperbaiki, dalam arti bahwa hubungan antar 

siswa baik hubungan siswa dengan guru atau kepala sekolah maupun hubungan 

antara siswa dengan siswa lainnya. Komunikasi, kerjasama,  perhatian guru dan 

kepala sekolah dan lain-lain yang memberi pengaruh terhadap kondisi dan situasi 

linkungan fisik sekolah, mutlak pula diperbaiki/ditingkatkan terlebih dahulu. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa apabila persepsi dan sikap mengenai 

lingkungan fisik memenuhi persyaratan dan  sudah baik, maka secara otomatis 

akan meningkatkan prestasi siswa SMU Negeri. Dengan kata lain bahwa semakin 

tinggi prestasi siswa SMU Negeri akan menghasilkan siswa yang berkualitas. 
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Hasil temuan tersebut, sejalan dengan Theodere (1996) mengemukakan 

bahwa lingkungan yang kurang mendukung pelaksanaan pembelajaran seperti 

kurangnya alat-alat laboratorium, ruangan yang pengap, ventilasi yang kurang, 

rusaknya peralatan, hubungan yang kurang serasi antara seorang siswa dengan 

siswa lain, penerangan yang kekurang, proseedur dan tata kerja yang tidak jelas 

ikut menyebabkan kinerja yang buruk. 

Sikap positif pada proses belajar mengajar pada bidang kependudukan 

sangat diharapkan, namun sikap siswa tidak selamanya bersikap positif tetapi 

mungkin saja ada yang bersifat negatif. Sikap siswa tertentu bervariasi ada yang 

sangat menyukai sampai sangat tidak menyukai, tergantung pada latar belakang 

sosial budaya dan pengalaman siswa itu sendiri. Bila kependudukan dipahami 

akan fungsi dan kegunaan terhadap dirinya atau dianggap berguna baginya tentu 

dengan sendirinya dia akan ebrsikap positif dalam mengikuti pelajaran. 

Sebaliknya bila siswa menganggap pelajaran kependudukan hanya sebagai 

pelajaran prasyarat yang harus diikuti selama berstatus sebagai seorang siswa, 

tetapi tidak menyadari tujuan dan kegunaan mempelajarinya dan dianggapnya 

tidak berguna baginya, maka dia akan bersikap negatif. Terlebih lagi bila 

dihadapi oleh gurunya yang tidak profesional hanya mengajar dengan 

menggunakan buku paket tanpa memperhatikan instrumen-instrumen pengajaran 

lainnya yang sesuai dengan kondisi siswa sehingga siswa akan merasa bosan dan 

jemu bahkan menjauhi pelajarannya. 
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