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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A. KERANGKA KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keterangan : 

: yang diteliti 
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     Kerangka konsep diatas gabungan dari beberapa teori  dan dapat dinyatakan 

bahwa kenyamanan belajar siswa di lingkungan sekolah dapat di pengaruhi oleh 

faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal terdiri dari kesehtan individu dan 

kemauan belajar, sedangkan factor eksternal yaitu kualitas fisik. Kualitas biologi, 

kualitas kimia dan sarana prasaran sanitasi. Namun dalam penelitian ini hanya 

melibatkan faktor eksternal yang langsung berkaitan dengan kualitas fisik ruang kelas 

seperti suhu, kelembaban, pencahayaan, dan kebisingan. Sedangkan untuk 

ketersediaan  sarana prasarana sanitasi yaitu toilet, kantin sekolah, air bersih, kondisi 

lingkungan sekolah, sampah, ruamg kelas dan RTH (Ruang terbuka hijau) hanya 

dilakukan observasi. 

 

B. Variabel Dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai cirri, sifat atau ukuran yang 

dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang suatu konsep pengertian dan 

berdasarkan fungsional antar variabel bebas dan variabel terikat (Notoadmodji, 2010). 

Adapun variabel yang di amati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Variabel bebas 

Variabel bebas yaitu variabel yang direncanakan dengan sengaja untuk dipelajari 

dengan hubunganya terhadap variabel tergantung. Dalam penelitian ini yang termasul 

variabel bebas adalah Kualitas fisik ruangan dan sarana sanitasi di SMK Manajemen 

dan Informatika Bina Madina Denpasar. 
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b. Variabel tergantung 

Variabel tergantung yaitu  variabel yang mengalami perubahan akibat variabel 

bebas. Dalam penelitian ini yang termasuk variabel tergantung adalah Kenyamanan 

Lingkungan Belajar di SMK Manajemen dan Informatika Bina Madina Denpasar. 

c. Variabel pengganggu 

Variabel pengganggu adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi 

hubungan antara varibel bebas dan variabel yang terikat menjadi hubungan yang tidak 

langsung dan tidak dapat di amati  serta diukur. Dalam penelitian ini yang termasuk 

variabel pengganggu adalah faktor internal yaitu kesehatan individu, kemauan belajar 

dan daya ingat siswa di SMK Manajemen dan Informatika Bina Madina Denpasar. 

2. Hubungan Antar Variabel 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

: yang diteliti 

                     : tidak diteliti 
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3. Definisi Operasional 

Tabel 2 

 Definisi oprasional 

 

No Variabel Definisi Cara 

Pengukuran 

Skala 

1 2 3 4 5 

Variabel bebas 

1 Pencahayan Intensitas 

masuknya cahaya 

yang dapat 

menerangi ruang 

kelas pada saat 

pembelajaran 

Observasi dan 

mengukur 

pencahayaan 

menggunakan 

lux meter di 

lima titik  

Nominal 

Kategori : 

1.Memenuhi standar  

bila ≥ 60 lux  

2.Tidak memenuhi 

standar  bila < 60 lux 

2 Kelembaban Presentase 

konsentrasi uap air 

di udara ruang 

kelas saat 

pembelajaran 

 

Observasi dan 

mengukur 

kelembaban  

menggunakan  

alat Thermo 

Hygrometer 

 

Nominal 

Kategori : 

1.Memenuhi standar 

bila kelembaban 40% - 

60% 

2.Tidak memenuhi 

standar bila kelembaban 

< dari 40% > dan dari 

60% 

3 Suhu Tingkat panas 

ruangan yang bisa 

dirasakan siswa di 

ruang kelas saat 

jam pembelajaran 

Observasi dan 

pengukuran 

dengan alat 

Thermometer 

Ruangan 

 

Nominal 

Kategori : 

1.Memenuhi standar 

18
0
C - 30

0
C 

2.Tidak memenuhi 

syarat < dari 18
0
C dan > 

dari 30
0
C 
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1 2 3 4 5 

4 

 

Kebisingan Kebisingan yang 

disebabkan oleh 

faktor didalam 

maupun diluar 

ruang kelas 

Observasi dan 

pengukuran 

kebisingan 

dengan alat 

sound level 

meter 

Nominal 

Kategori : 

1.tingkat kebisingan 

untuk  Lingkungan 

kegiatan  pendidikan 

(sekolah dan 

sejenisnya) adalah 

sebesar 55 dB.  

2.> 55 tidak memenuhi 

standar. 

5 Sarana 

prasaran 

sanitasi 

Mengukur sarana 

sanitasi di 

lingkungan sekolah 

seperti toilet, 

kantin sekolah, air 

bersih,kondisi 

lingkungan 

sekolah, sampah, 

ruang kelas dan 

RTH 

Pengukuran 

sarana 

prasarana 

sanitasi 

menggunakan 

lembar 

observasi. 

Ordinal  

Kategori : 

1.Sangat Nyaman 571-

740 

2.Nyaman 381- 570 

3.Cukup 191- 380 

4.Tidak nyaman 0-190 

 

Variabel terikat 

6 Kenyamanan 

Belajar siswa 

di 

lingkungan 

sekolah 

Mengukur 

kenyamanan siswa 

di lingkungan 

sekolah  

Menggunakan 

kuisioner  

Ordinal 

Katagori : 

1. Sangat Nyaman 57-70 

2. Nyaman 43-56 

3. Cukup 29-42 

4. Tidak nyaman 15-28 

5. Sngt tidk nyaman 0-14 
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C. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini yaitu : 

1. Ada hubungan antara pencahayaan dengan kenyamanan belajar siswa di 

lingkungan SMK Bina Madina Denpasar. 

2. Ada hubungan antara kelembaban dengan kenyamanan belajar siswa di 

lingkungan SMK Bina Madina Denpasar. 

3. Ada hubungan antara suhu dengan kenyamanan belajar siswa di lingkungan 

SMK Bina Madina Denpasar. 

4. Ada hubungan antara kebisingan dengan kenyamanan belajar siswa di 

lingkungan SMK Bina Madina Denpasar. 

 

 

 


