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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Indonesia merupakan salah satu negara berkembang didunia. Pada umumnya, 

negara berkembang atau yang mengalami stabilitas politik dan agama, pendidikan 

menjadi perhatian penting bagi masyarakat. Mengingat sangat pentingnya pendidikan 

bagi kehidupan bangsa dan negara, maka hampir seluruh negara di dunia menangani 

secara langsung masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan (Prayitno, 

2009). 

 Perkembangan aktivitas masyarakat perkotaan dalam berbagai kegiatan disektor 

kehidupan seperti pemukiman, transportasi, industri dan berbagai sektor pendukung 

lainnya merupakan kegiatan yang potensial dapat mengubah kualitas lingkungan. 

Semakin besar aktivitas perkotaan maka makin besar beban pencemaran udara yang 

dilepaskan ke atmosfer perkotaan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kenyamanan 

lingkungan kawasan pendidikan yang berlokasi di kota-kota besar seperti Kota 

Denpasar. Namun seiring dengan perkembangan kota dan meningkatnya kebutuhan 

trasportasi, lokasi sekolah dinilai tidak strategis lagi dengan kenyamanan belajar 

(Prawira, 2011). 

 Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh banyak faktor. Agar dapat mencapai 

keberhasilan belajar yang maksimal, tentu harus memahami faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan belajar tersebut. Pemahaman itu juga penting untuk 

menentukan latar belakang dan penyebab kesulitan belajar yang mungkin dialami. 
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Secara garis besar, faktor-faktor yang mempemgaruhi keberhasilan belajar itu dapat 

menjadi 2 bagian besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

adalah faktor yang terdapat dalam individu itu sendiri, seperti kesehatan jasmani dan 

rohani, daya ingat dan kemauan. Sedangkan faktor eksternalnya berasal dari luar 

individu yang belajar, seperti keadaan lingkungan rumah, sekolah, masyarakat dan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan semua lingkungan tersebut (Hakim, 2001). 

 Lingkungan sekolah yang sehat dan nyaman sangat diperlukan, selain dapat 

mendukung proses pembelajaran, juga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan 

diharapkan juga dapat membudayakan prilaku hidup bersih dan sehat, tidak hanya 

pada peserta didik, tetapi diharapkan juga dapat meluas pada keluarga dan 

masyarakat sekitar. Djunaedi (2003) dalam Maknun J, dkk (2010)  

 Tingkat kenyamanan lingkungan belajar di sekolah juga mencakup lingkungan 

fisik, sosial, dan budaya,. Lingkungan fisik terdiri atas lingkungan alam dan 

lingkungan buatan manusia. Adanya pengelolaan dan ketersediaan sarana dan 

prasarana pendukung yang memadai di lingkungan belajar sekolah, akan 

mempengaruhi tingkat kenyamanan belajar siswa, baik kualitas maupun kwantitas 

yang diupayakan secara terus menerus termasuk perawatan dan pemeliharaannya 

dengan melibatkan semua potensi yang ada di lingkungan belajar 

sekolah.(Ambarawati, 2015). 

 Pendidikan memiliki peranan yang penting untuk mengembangkan potensi 

sumber daya manusia pada suatu bangsa agar menjadi generasi muda yang 

berkualitas sehingga kelak akan bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara 

tersebut. Pendidikan dan proses pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat 
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dipisahkan. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran di kelas diharapkan dapat 

memberikan suasana belajar yang nyaman dan mampu mendorong kemauan siswa 

untuk belajar secara aktif.(Ambarsari, 2015). 

 Berbagai kegiatan dilakukan didalam ruang telah berhasil melahirkan pemikiran-

pemikiran dan karya-karya yang berguna untuk meningkatkan taraf kehidupan dan 

kesejahteraan masyarakat. Tetapi kenyataan ruang-ruang yang ditempati kadang 

merasa pengap, panas sempit, bisa mengakibatkan kelelahan dan penurunan daya 

tahan. Begitu pula gedung-gedung yang tampak besar mewah megah dari luar, tetapi 

ruang didalamnya terdapat ruang-ruang yang sempit, gelap dan memyesakkan. Hal 

ini disebabkan oleh perancangan yang tidak mengindahkan persyaratan desain 

interior seperti pengaturan suhu udara, kejelasan sistem pencahayaan, kenyamanan 

tempat duduk, sirkulasi dalam ruang maupun antar ruang dan lain-lain, semua hal 

tersebut merupakan adalah sarana yang dibutuhkan untuk memuaskan para pengguna 

ruang.(Handoko, 2010) 

 Lingkungan kelas yang kondusif sangat mendukung bagi kenyamanan dan 

kelangsungan proses pembelajaran. Siswa yang nyaman akan memiliki motivasi yang 

tinggi untuk belajar, serta memiliki minat dan pola pikir yang positif tentang 

pentingnya belajar bagi dirinya dan masa depannya, sehingga dalam diri siswa 

tersebut akan tumbuh kesadaran untuk belajar dengan baik. Lingkungan fisik kelas 

berupa sarana dan prasarana kelas harus dapat memenuhi dan mendukung interaksi 

yang terjadi di ruang kelas, sehingga harmonisasi kehidupan kelas dapat berlangsung 

dengan baik. Kriteria minimal yang perlu diciptakan di kelas adalah aman, memiliki 

nilai estetis, bersih, sehat, dan nyaman. .(Ambarsari, 2015). 
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 Dari hasil survei pendahuluan di SMK Bina Madina terdapat 9 kelas dari 3 

jurusan yaitu, Administrasi Perkantoran, Akuntansi dan Multimedia. Dari 

keseluruhan jurusan jumlah total siswa yaitu 165, fasilitas sanitasi yang tersedia yaitu 

tempat sampah berjumlah 5, toilet berjumlah 2, sumber air bersih yang digunakan 

berasal dari sumur bor, air limbah dari toilet langsung di buang kebadan air, tempat 

penampungan sampah sementara di SMK tersebut terletak di halaman sekolah dengan 

keadaan terbuka dan dekat dengan kantin sekolah sehingga menimbulkan bau yang 

tidak sedap. Toilet di sekolah kurang bersih dan tidak tersedia tempat sampah, banyak 

siswa di sekolah tersebut mengakibatkan kebisingan hal ini disebakan karena dalam 

satu lembaga terdiri dari berbagai tingakatan sekolah yaitu mulai dari Raudhatul 

Athfal atau TK, Madrasah Ibtidayah atau SD, Madrasah Tsanawiyah atau SMP, 

Madrasah Aliyah atau SMA, hingga Perguruan Tinggi.  

 Dari 165 siswa 10 siswa di wawancara 3 sampai 4 siswa  mengeluh seperti 

Sering tidak konsentrasi saat belajar, kondisi pencahayaan membuat mengantuk, 

kelelahan, suhu ruangan meningkat, dan terkadang udara didalam ruangan pengap. 

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pegawai meyatakan bahwa, kelas hanya 

dibersihkan satu kali sehari dan kebiasaan siswa tidak menjaga kebersihan sehingga 

kelas menjadi kurang bersih. Berdasarkan hasil observasi aliran air dari  westafel 

yang terletak di lantai tiga mengalir langsung kehalaman sekolah sehingga 

menyebabkan genangan air, hasil observasi tersebut juga didukung oleh pendapat 

salah satu pegawai di sekolah tersebut bahwa westafel di SMK Bina Madina kurang 

memadai. 
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 Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mengangkat judul : 

” Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Kenyamanan Belajar Siswa Di Sekolah 

Lingkungan Menengah Kejuruan Bina Madina Denpasar” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil 

ialah :   

 Apakah Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Tingkat Kenyamanan 

Lingkungan Belajar Siswa Di Sekolah Menengah Kejuruan Bina Madina Denpasar ? 

 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan  Tingkat 

Kenyamanan Belajar Siswa Di  Lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan Bina 

Madina Denpasar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui kenyamanan belajar siswa di lingkungan SMK Bina 

Madina Denpasar 

b. Untuk mengetahui hubungan kualias fisik (Pencahayaan, kelembaban, suhu, 

dan kebisingan) dengan kenyaman belajar siswa di lingkungan SMK Bina 

Madina Denpasar 

c. Untuk mengetahui ketersedian sarana prasarana sanitasi di lingkungan SMK 

Bina Madina Denpasar 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Praktis 

a. Guna mengetahui resiko tingkat kenyamanan lingkungan belajar berdasarkan 

kualitas fisik ruangan ketersediaan sarana sanitasi. 

b. Guna meningkatkan kenyamanan lingkungan belajar di Sekolah Menengah 

Kejuruan Bina Madina Denpasar  

2. Manfaat Teoritis 

a. Menambah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan khususnya yang terkait 

dengan ilmu kesehatan lingkungan mengenai kualitas fisik ruangan, ketersediaan 

sarana sanitasi terhadap tingkat kenyamanan belajar di SMK Bina Madina 

Denpasar. Selain itu penelitian diharapkan dapat di jadikan acuan guna terjadi 

penyakit yang disebabkan oleh lingkungan  pada siswa dan mengetahui tindakan 

pencegahan . 

b. Memberikan saran juga sebagai rekomendasi kepada pihak terkait dalam upaya 

peningkatan lingkungan belajar sekolah yang nyaman 

 

 

 

 

 


