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Abstrak— Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) manakah yang 

memberi prestasi lebih baik pembelajaran dengan pendekatan saintifik atau 

konvensional, (2) manakah yang memberi prestasi lebih baik siswa dengan 

lingkungan belajar yang tinggi, sedang, atau rendah, (3) apakah ada interaksi antara 

pendekatan saintifik dengan lingkungan belajar siswa. Penelitian yang dilakukan 

merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi experimental). Dimana peneliti tidak 

dapat sepenuhnya untuk mengkontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi 

pelasanaan eksperimen, dengan populasi siswa-siswa SMK Muhammadiyah 1 

Gondangrejo. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah instrumen 

tes prestasi belajar matematika, instrumen angket lingkungan belajar dan angket 

motivasi belajar matematika siswa. Uji prasyarat yang digunakan uji normalitas, uji 

homogenitas. Sedangkan uji hipotesis menggunakan anava dua jalan dengan sel tak 

sama dilanjutkan uji komparasi ganda. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa : (1) 

Prestasi belajar siswa dengan pendekatan saintifik lebih baik dari konvensional. (2) 

Prestasi belajar siswa dengan lingkungan belajar yang tinggi lebih baik dari sedang, 

prestasi belajar siswa dengan lingkungan belajar yang tinggi lebih baik dari rendah. 

begitu juga prestasi belajar siswa dengan lingkungan belajar yang sedang lebih baik 

dari rendah. (3a) Pada pendekatan saintifik, siswa dengan lingkungan yang tinggi 

dengan sedang mempunyai prestasi belajar yang sama. Sedangkan prestasi belajar 

siswa dengan lingkungan yang tinggi lebih baik dari rendah, dan prestasi belajar siswa 

dengan lingkungan yang sedang lebih baik dari rendah. (3b) Pada pendekatan 

konvensional, prestasi belajar siswa dengan lingkungan yang tinggi lebih baik dari 

sedang, dan prestasi belajar siswa dengan lingkungan yang tinggi lebih baik dari 

rendah. Sedangkan siswa dengan lingkungan yang sedang dan rendah mempunyai 

prestasi yang sama. 

Kata kunci: Pendekatan, Lingkungan Belajar, Prestasi Belajar  

I. PENDAHULUAN 

 

 

Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah telah 
mengisyaratkan tentang pentingnya proses pembelajaran yang dikombinasi dengan kaidah – kaidah 
pendekatan saintifik/ilmiah. Pendekatan saintifik merupakan ciri khas dan menjadi kekuatan tersendiri dari 
keberadaan kurikulum 2013 [1], yang tentunya menarik untuk di pelajari dan dielaborasi lebih lanjut. 

Penerapan pendekatan saintifik diduga dapat menjadikan siswa aktif dalam mengkonstuksikan 
pengetahuan dan keterampilannya, karena mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan guna 
menemukan fakta – fakta dari suatu fenomena atau kejadian. Dalam proses belajar dengan pendekatan 
saintifik siswa dibiasakan untuk menentukan kebenaran ilmiah, bukan diajak untuk beropini apalagi fitnah 
dalam melihat suatu fenomena. Siswa dilatih untuk mampu berfikir logis, runut dan sistematis dengan 
menggunakan kapasitas berfikir tingkat tinggi. 

Manusia tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan. sehingga antara manusia dan lingkungan terdapat 
hubungan timbal balik dimana lingkungan mempengaruhi manusia dan sebaliknya manusia juga 
mempengaruhi lingkungan. Begitu pula dalam proses belajar, lingkungan merupakan sumber belajar 
karena dengan melihat fenomena-fenomena alam dapat berpengaruh dalam proses belajar dan 
perkembangan anak. 

Lingkungan belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Menurut 
Slameto[2]  menyebutkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi belajar siswa yaitu faktor intern 
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dan faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari atas faktor-faktor jasmaniah, psikologi, minat, motivasi dan 
cara belajar. Faktor ekstern yaitu faktor-faktor keluarga, sekolah dan masyarakat 

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain untuk menganalisis: (1). Pengaruh 
pembelajaran dengan pendekatan saintifik atau konvensional terhadap prestasi belajar. (2). Pengaruh 
lingkungan belajar terhadap prestasi belajar. (3). Pengaruh pendekatan saintifik dengan lingkungan belajar 
siswa terhadap prestasi belajar. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi experimental). Menurut  
Sugiyono [3] mengemukakan bahwa ”Quasi experimental design mempunyai kelompok kontrol tetapi 
tidak dapat sepenuhnya untuk mengkontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelasanaan 
eksperimen”.  Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMK Muhammadiyah I 
Gondangrejo kabupaten Karanganyar karena sudah melaksanakan kurikulum 2013. Sampel diambil secara 
simple random sampling karena anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 
strata yang ada dalam populasi itu [4] .Pemilihan sampel random dipertimbangan jika setiap anggota 
populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Dalam penelitian ini sampel 
diambil 2 kelas yaitu kelas XTKR 1 dan XTKR2. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 1 Gondangrejo semester gasal tahun ajaran 

2016/2017. Menurut Suharsimi Arikunto [5],”sumber data penelitian adalah subyek dari data dapat 

diperoleh”. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1). Responden adalah siswa SMK 

Muhammadiyah I Gondangrejo yang dipilih untuk diberi pembelajaran dengan pendekatan saintifik, dan 

di berikan angket. (2). Hasil ulangan harian. 

A. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat bantu untuk mengumupulakan data. Instrument dalam penelitian ini 
adalah angket lingkungan belajar. 

B. Teknik Analisis Data. 

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. Pada analisis 
variansi dua jalan, terdapat 2 variabel bebas yaitu : Ai (pendekatan saintifik), Bj (lingkungan belajar), serta 
1 variabel terikat yaitu : prestasi belajar..  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Uji Keseimbangan  

Uji keseimbangan dilakukan untuk mengetahui apakah populasi mempunyai kemampuan awal sama. 
Sebelum diuji keseimbangan, masing-masing populasi terlebih dahulu diuji apakah berdistribusi normal 
atau tidak, serta diuji apakah sampel berasal dari populasi yang homogen atau tidak. Hasil dari uji 
normalitas kemampuan awal kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2  disajikan dalam tabel berikut : 

TABEL 1 HASIL UJI NORMALITAS NILAI AWAL 

Uji Normalitas Lobs Sig. Keputusan Kesimpulan 

Eksperimen 1 

Dengan pendekatan saintifik 

0,127 0,123 H0 diterima Normal 

Eksperimen 2 

Dengan konvensional 

0,136 0,079 H0 diterima Normal 

 

TABEL 2 HASIL UJI HOMOGENITAS NILAI AWAL 

Sampel k χ
2 

obs χ
2 

0,05;k-1 Keputusan Kesimpulan 

Kelas 2 2.328 3.8414 H0 diterima Homogen 

 

Hasil uji keseimbangan dengan menggunakan uji-t (sebelumnya kedua populasi diuji normalitas dan 
hasilnya kedua populasi berasal dari populasi yang berdistribusi normal) diperoleh tobs = 0,855 dengan 
t0,025;73 = 1,666. Karena   -t0,025;73 < tobs < t0,025;73 maka H0 diterima. Hal ini menunjukkan populasi 
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eksperimen 1 dan populasi eksperimen 2 mempunyai prestasi sebelum diberi perlakuan sama. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa kemampuan awal kedua populasi tersebut dalam keadaan seimbang. 

B. Hasil pengujian hipotesis  

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan anava 2 jalan, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat, 
hasil dari pengujian hipotesis didapatkan : 

TABEL 3. HASIL UJI NORMALITAS TES PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA 

Uji Normalitas Sig. Keputusan Kesimpul

an 

Pendekatan Saintifik 0,186 H0 diterima Normal 

Konvensional  0,069 H0 diterima Normal 

Lingkungan belajar tinggi 0,085 H0 diterima Normal 

Lingkungan belajar sedang 0,113 H0 diterima Normal 

Lingkungan belajar rendah 0,124 H0 diterima Normal 

 

TABEL 4. HASIL UJI HOMOGENITAS 

Sampel k χ
2 

obs χ
2 

0,05;k-1 Keputusan Kesimpulan 

Pendekatan 2 0,1532 3,8415 H0 diterima Homogen 

Lingkungan belajar 3 5,2662 5,9915 H0 diterima Homogen 

 

TABEL 5. TABEL ANAVA 2 JALAN DENGAN SEL TAK SAMA 

Source df Mean Square F Sig. 

Pendekatan 1 685.429 9.562 .003 

Ling_belajar 2 2295.515 32.024 .000 

Pendekatan * Ling_belajar 2 232.009 3.237 .045 

Error 69 71.680   

Total 75    

Corrected Total 74    

Dari tabel 5 anava di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. H0A ditolak karena sig < 0.05 sehingga paling sedikit ada satu      
Ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang mendapat pembelajaran 

menggunakan pendekatan saintifik dengan konvensional. Variabel pendekatan yang digunakan tidak 
perlu dilakukan uji komparasi ganda karena hanya dua kategori, untuk mengetahui manakah yang 
lebih baik pengaruhnya terhadap prestasi dapat dilihat dari rerata sebagai berikut : 

TABEL 6 TABEL RERATA UNTUK VARIABEL PENDEKATAN 

Pendekatan Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Saintifik 67.511 1.385 64.748 70.274 

Konvensional 61.406 1.407 58.600 64.213 

 

Dari tabel 6 didapat rerata siswa yang mendapat perlakuan dengan pendekatan saintifik adalah 
67,511 sedangkan siswa dengan pendekatan konvensional mempunyai rerata 61,406. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa dengan pendekatan saintifik lebih baik dari siswa dengan 
pendekatan konvensional. 

Pendekatan saintifik adalah pendekatan dalam proses pembelajaran dimana siswa di ajak 
mengamati suatu obyek yang akan di pelajari dan diberikan kesempatan untuk membuat pertanyaan – 
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pertanyaan yang timbul dari hasil pengamatannya, kemudian siswa diberikan keleluasaan untuk 
melakukan percobaan dengan pengalaman keilmuan yang dimilikinya serta mengelolah hasil dari 
percobaan yang dilakukan, juga diharapkan siswa mampu untuk menyajikan serta menarik 
kesimpulan dari apa yang telah dipelajari, selain itu siswa juga dapat menciptakan sesuatu yang 
dikumpulkan dari fakta –fakta keilmuan yang dimiliki. Selaras dengan pendapat Akhmad sudrajat [6] 
mendefinisikan pendekatan saintifik yaitu proses pembelajaran dimana siswa diajak untuk berfikir 
logis, runut dan sistematis. Sedangkan pembelajaran konvensional siswa hanya menerima materi 
yang diberikan guru saja, sehingga siswa cenderung menunggu penjelasan dari guru ketika diberi 
tugas mengerjakan soal. 

Siswa yang diberi pembelajaran dengan pendekatan saintifik akan lebih dapat memahami materi 
yang diberikan oleh guru karena materi yang dipelajari merupakan hasil dari pengalaman/perumusan 
masalah sendiri, sehingga konsep materi lebih tertanam pada diri siswa. 

2. H0B ditolak karena sig < 0.05 sehingga paling sedikit ada satu      

Ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang mempunyai lingkungan belajar 
yang baik, sedang maupun kurang baik. Untuk melihat perbedaan prestasi dari tiga kategori 
lingkungan di atas dengan uji pasca lanjut dengan metode Scheffe, adapun hasil dari perhitungan 
dengan metode Scheffe sebagai berikut : 

TABEL 7 TABEL UJI PASCA LANJUT VARIABEL LINGKUNGAN BELAJAR 

(I) Ling_belajar 

(J) 

Ling_belajar 

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Tinggi Sedang 9.6348
*
 2.34646 .001 3.7643 15.5053 

Rendah 20.2530
*
 2.52482 .000 13.9362 26.5697 

Sedang Tinggi -9.6348
*
 2.34646 .001 -15.5053 -3.7643 

Rendah 10.6182
*
 2.37645 .000 4.6726 16.5637 

Rendah Tinggi -20.2530
*
 2.52482 .000 -26.5697 -13.9362 

Sedang -10.6182
*
 2.37645 .000 -16.5637 -4.6726 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 71.680. 

*. The mean difference is significant at the .05 level. 
 

Dari tabel 7 diatas dapat disimpulkan bahwa : 

a) Ada perbedaan prestasi antara siswa dengan lingkungan belajar yang baik (tinggi) dengan kurang 
baik (sedang) karena sig < 0.05. Apabila dilihat dari mean difference sebesar 9,6348, maka 
prestasi belajar siswa dengan lingkungan belajar yang baik lebih baik daripada siswa dengan 
lingkungan belajar kurang baik. 

b) Ada perbedaan prestasi antara siswa dengan lingkungan belajar yang baik (tinggi) dengan tidak 
baik (rendah) karena sig < 0.05. Apabila dilihat dari mean difference sebesar 20.2530, maka 
prestasi belajar siswa dengan lingkungan belajar yang baik lebih baik daripada siswa dengan 
lingkungan belajar tidak baik.  

c) Ada perbedaan prestasi antara siswa dengan lingkungan belajar yang kurang baik (sedang) dengan 
tidak baik (rendah) karena sig < 0.05. Apabila dilihat dari mean difference sebesar 10,6182 , maka 
prestasi belajar siswa dengan lingkungan belajar yang kurang baik lebih baik daripada siswa 
dengan lingkungan belajar tidak baik 

Baharuddin  [7]  menyatakan  bahwa  secara  umum  faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 
dibedakan atas dua katagori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut sagat 
mempengaruhi proses belajar. Faktor internal terdiri dari fisiologis  dan psikologis,  sedangkan  faktor 
eksternal  terdiri dari  lingkungan  sosial  dan  lingkungan  nonsosial. Faktor lingkungan  sosial 
mencakup:  (1) lingkungan  sosial sekolah, (2) lingkungan  sosial  masyarakat,  dan (3) lingkungan  
sosial keluarga.  

Lingkungan sekolah  yang  aman,  nyaman  dan  tertib,  dan harapan  besar  dari seluruh  warga 
sekolah, kesehatan sekolah, serta kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa merupakan iklim yang 
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dapat membangkitkan semangat belajar. Lingkungan yang kondusif   merupakan   tulang   
punggung   dan   faktor   pendorong   yang   dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi proses 
belajar, sebaliknya lingkungan yang kurang menyenangkan akan menimbulkan  kejenuhan  dan 
rasa bosan Mulyasa  [8]. 

Berdasarkan teori diatas semakin baik dan kondusif lingkungan belajar siswa dapat semakin 
memberikan rasa nyaman dan membangkitkan semangat dalam belajar. Ketika semangat belajar 
meningkat akan mendorong pencapaian prestasi yang lebih baik. 

3. H0AB ditolak karena sig < 0.05 sehingga paling sedikit ada satu          
Ada interaksi antara pendekatan dan lingkungan belajar siswa. Untuk melihat interaksi di atas 

dengan uji pasca lanjut dengan metode Scheffe, adapun hasil dari perhitungan dengan metode Scheffe 
sebagai berikut : 

TABEL 8  HASIL UJI KOMPARASI GANDA ANTAR SEL 

H0 Sig Mean 

Difference 

H0 Sig Mean 

Difference 

1211 μμ 
 

0,415 4,1333 
2322 μμ 

 
0,252 6,0364 

1311 μμ 
 

0,000 19,333 
2111 μμ 

 
0,483 1,8788 

1312 μμ 
 

0,000 15,200 
2212 μμ 

 
0,054 12,8000 

2221 μμ 
 

0,001 15,054 
2313 μμ 

 
0,506 3,6364 

2321 μμ 
 

0,000 21,091    

Dari tabel 8 diatas dapat disimpulkan bahwa : 

a) Pada pendekatan saintifik, siswa dengan lingkungan yang tinggi dengan sedang mempunyai 
prestasi belajar yang sama. Sedangkan prestasi belajar siswa dengan lingkungan yang tinggi lebih 
baik dari rendah, dan prestasi belajar siswa dengan lingkungan yang sedang lebih baik dari 
rendah. 

b) Pada pendekatan konvensional, prestasi belajar siswa dengan lingkungan yang tinggi lebih baik 
dari sedang, dan prestasi belajar siswa dengan lingkungan yang tinggi lebih baik dari rendah. 
Sedangkan siswa dengan lingkungan yang sedang dan rendah mempunyai prestasi yang sama. 

c) Untuk lingkungan belajar tinggi, sedang maupun rendah, pada siswa dengan pendekatan saintifik 
dan konvensional mempunyai prestasi belajar yang sama. 

Lingkungan yang baik akan menciptakan iklim belajar yang baik pula, sehingga siswa yang 
berada dalam lingkungan yang kondusif akan lebih semangat dalam melakukan percobaan dalam 
mencari fakta-fakta sebuah konsep suatu materi dan materi tersebut akan lebih bisa dipahami oleh 
siswa. Hal ini, sesuai dengan hasil penelitian Moh. Hamzah[9] bahwa lingkungan belajar yang kurang 
kondusif akan mempengaruhi prestasi belajar siswa menjadi rendah terutama dalam pembelajaran 
yang menggunakan proses bernalar. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan kajian teori dan didukung dengan analisis variansi serta mengacu pada rumusan masalah 
yang telah diuraikan di awal, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Prestasi belajar siswa dengan pendekatan saintifik lebih baik dari siswa dengan pendekatan 
konvensional. 

2. Prestasi belajar siswa dengan lingkungan belajar yang baik lebih baik daripada siswa dengan 
lingkungan belajar kurang baik, prestasi belajar siswa dengan lingkungan belajar yang baik lebih baik 
daripada siswa dengan lingkungan belajar tidak baik. begitu juga prestasi belajar siswa dengan 
lingkungan belajar yang kurang baik lebih baik daripada siswa dengan lingkungan belajar tidak baik. 

3. Pada pendekatan saintifik, siswa dengan lingkungan yang tinggi dengan sedang mempunyai prestasi 
belajar yang sama. Sedangkan prestasi belajar siswa dengan lingkungan yang tinggi lebih baik dari 
rendah, dan prestasi belajar siswa dengan lingkungan yang sedang lebih baik dari rendah. 
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4. Pada pendekatan konvensional, prestasi belajar siswa dengan lingkungan yang tinggi lebih baik dari 
sedang, dan prestasi belajar siswa dengan lingkungan yang tinggi lebih baik dari rendah. Sedangkan 
siswa dengan lingkungan yang sedang dan rendah mempunyai prestasi yang sama. 

5. Untuk lingkungan belajar tinggi, sedang maupun rendah, pada siswa dengan pendekatan saintifik dan 
konvensional mempunyai prestasi belajar yang sama. 
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