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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

1. Gambaran umum lokasi penelitian 

Sekolah Menengah Kejuruan Bina Madina Denpasar beroprasi dibawah Yayasan 

Al-Ma’Ruf  yang berlokasi di Jl.Angsoka Cargo Permai I No 12  Ubung Kecamatan 

Denpasar Utara. Luas sekolah yang dibangun atas dua bagian yakni lokasi timur yaitu 

500 m
2
 dan sebelah barat 1.500 m

2
. Batas-batas Yayasan Al-Ma’ruf  yaitu sebagai 

berikut : 

Sebelah Utara  : PT. Antika Dewata Perkasa dan Spa Baik-baik 

Sebelah Timur  : UD. Resmi Abadi Lancar 

Sebelah Selatan : Warkop Jum Samena Mena 

Sebelah Barat  : Warung Klumpu Bali 

Di yayasan AL-Ma’ruf tidak hanya terdapat SMK Bina Madina akan tetapi juga 

menyelenggarakan pendidikan seperti RA, MI, MTS, MA hingga perguruan tinggi. 

SMK Bina Madina terdapat lima Jurusan/keahlian yaitu : Administrasi perkantoran, 

Akuntansi, Perbankan, Pemasaran dan Multimedia di SMK tersebut terdapat 

sembilan kelas yang digunakan untuk belajar, status sekolah menengah kejuruan ini 

berstatus swasta yang berdiri sejak tahun 2010 dan saat ini SMK Bina Madina 

dipimpin oleh Bapak Najamuddin, S.Sos I data didapat berdasarkan profil sekolah 

tahun 2018. 
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Jumlah siswa Tahun Ajaran 2017/2018 di SMK Bina Madina yaitu sebanyak 165 

siswa, sedangkan pada saat penelitian hanya terdapat 114 siswa atau responden. 

Karena saat penelitian siswa kelas XII sudah lulus. Kondisi ruang kelas saat 

melakukan penelitian dengan kondisi suasana proses pembelajaran yang 

diselenggarakan di enam kelas yaitu di X Multimedia, X Administrasi perkantoran, X 

Akuntansi, XI Multimedia, XI Administrasi perkantoran, dan XI Akuntansi. Ukuran 

ruang kelas di SMK Bina Madina yakni 4M x 6M. 

Tabel 4 

Jumlah  Siswa di SMK Bina Madina Denpasar  

Tahun Ajaran 2017/ 2018 

 

No Kelas Jumlah siswa tahun 2017/2018 

Laki-

Laki(orang) 

Perempuan 

(orang) 

Jumlah 

(orang) 

1. X Multimedia  14 5 19 

2. X Administrasiperkantoran  8 6 14 

3. X Akuntansi  1 14 15 

4. XI Multimedia  17 9 26 

5. XI Administrasi perkantoran 8 21 29 

6. XI Akuntansi  1 10 11 

Jumlah 49 65 114 

  

Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah kelas di SMK Bina Madina terdapat 

enam kelas dengan jumlah siswa laki-laki 49 orang dan perempuan 65 orang dan 

jumlah keseluruhan 114 orang siswa. 
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2. Hasil Pengukuran 

a. Hasil pengukuran kenyamanan belajar siswa  

Kenyamanan belajar siswa di lingkungan  SMK Bina Madina dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 5 

Distribusi Frekuensi Kenyamanan Belajar Siswa di SMK Bina Madina 

Denpasar Tahun 2018 

 

No Karakteristik Frekuensi Persentase % 

1. Sangat Nyaman 0 0% 

2. Nyaman 19 16,7% 

3. Cukup Nyaman 95 83,3% 

4. Tidak Nyaman 0 0% 

5. Sangat Tidak Nyaman 0 0% 

 Total 114 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas kenyamanan responden dari 114 responden, 

kenyamanan responden dengan katagori cukup nyaman sebanyak 95 responden 

(83,3%). 

b. Hasil pengukuran kualitas fisik ruangan 

1) Pengukuran kualitas fisik pencahayaan ruangan 

Tabel 6 

Distribusi Pengukuran Pencahayaan Ruang Kelas Responden Di SMK Bina 

Madina Denpasar Tahun 2018 

 

No Pencahayaan Jumlah (N) Presentase % 

1. Memenuhi standar 36  31,6% 

2 Tidak memenuhi standar 78 68,4%) 

Total 114 100% 
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Menurut Kepmenkes RI Nomor : 1405/MENKES/SK/X/2002, Kesehatan 

Lingkungan Kerja Perkantoran untuk intensitas cahaya di ruang kerja minimal 100 

lux.  

Berdasarkan dari tabel di atas dapat diketahui responden yang berada pada 

ruangan dengan pencahayaan memenuhi standar sejumlah 36 (31,6%) responden 

sedangkan responden yang berada pada ruangan dengan pencahayaan tidak 

memenuhi standar sejumlah 78 (68,4%) responden. 

2) Pengukuran kualitas fisik Kelembaban ruangan  

Tabel 7 

Distribusi Pengukuran Kelembaban Ruang Kelas Responden Di SMK Bina 

Madina Denpasar Tahun 2018 

 

No Kelembaban Jumlah (N) Presentase % 

1. Memenuhi standar 40 35,1% 

2 Tidak memenuhi standar 74 64,9% 

Total 114  (100,0%) 

 

Menurut Kepmenkes RI Nomor : 1405/MENKES/SK/X/2002, Kesehatan 

Lingkungan Kerja Perkantoran untuk kelembaban di ruang kerja 40%-60%.           

Berdasarkan dari tabel di atas dapat diketahui responden yang berada pada 

ruangan dengan kelembaban  memenuhi standar sejumlah 40 (35,1%) responden 

sedangkan responden yang berada pada ruangan dengan kelembaban tidak memenuhi 

standar sejumlah 74 (64,9%) responden.  
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3) Pengukuran Kualitas fisik suhu ruangan 

Tabel 8 

Distribusi Pengukuran Suhu Ruang Kelas Responden Di SMK Bina Madina 

Denpasar Tahun 2018 

 

No Suhu Jumlah (N) Presentase % 

1. Memenuhi standar 25 21,9% 

2 Tidak memenuhi standar 89 78,1% 

Total 114  (100,0%) 

 

Menurut Kepmenkes RI Nomor : 1405/MENKES/SK/X/2002, Kesehatan 

Lingkungan Kerja Perkantoran untuk suhu di ruang kerja yaitu 18-28
0
C 

Berdasarkan dari tabel di atas dapat diketahui responden yang berada pada 

ruangan yang suhu memenuhi standar sejumlah 25 (21,9%) responden sedangkan 

responden yang berada pada ruangan dengan suhu tidak memenuhi standar sejumlah 

89 (78,1%)responden. 

4) Pengukuran Kualitas fisik Kebisingan Lingkungan Sekolah 

Tabel 9 

Distribusi Pengukuran Kebisingan Ruang Kelas Responden Di SMK Bina Madina 

Denpasar Tahun 2018 

 

No Kebisingan Jumlah (N) Presentase % 

1. Memenuhi standar 34 29,8% 

2 Tidak memenuhi standar 80 70,2% 

Total 114  (100,0%) 
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Berdasarkan Baku Mutu Tingkat Kebisingan Sesuai Keputusan Peraturan 

Gubernur Bali nomor : 8 Tahun 2007 ditetapkan untuk tingkat kebisingan yang 

diperbolehkan untuk bangunan sekolah adalah 55 dB. 

Berdasarkan dari tabel di atas dapat diketahui responden yang berada pada 

kebisingan lingkungan memenuhi standar sejumlah 34 responden (29,8%) sedangkan 

responden yang berada pada ruangan dengan kebisingan tidak memenuhi standar 

sejumlah 80 responden (70,2%) 

3. Hasil analisa data 

a. Hubungan kualitas fisik pencahayaan ruangan dengan kenyamanan belajar siswa 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, tabulasi silang antara 

pencahayaan ruangan dengan kenyamanan belajar siswa di kelas dapat dilihat pada 

tabel berikut. : 

Tabel 10 

Tabulasi Silang Pencahayaan Ruangan Dengan Kenyamanan Belajar Siswa Di Kelas 

SMK Bina Madina Denpasar Tahun 2018 

 

No Karakteristik 

Nyaman Cukup 

Nyaman 

Persentase (%) 

Frekuensi  

1. Memenuhi standar 14 (73.7%) 22 (23.2%) 36 (31.6%) 

2. Tidak memenuhi standar 5 (26.3%) 73 (76.8%) 78 (68.4%) 

     

Total 19 1(00.0%) 95 (100.0%) 114 (100.0%) 

  

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden dengan katagori nyaman 

dan pencahayaan memenuhi standar sebanyak 14 (73.7%), sedangkan responden 
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dengan katagori cukup nyaman sebanyak 22 (23.2%). Untuk mengetahui hubungan 

antara kualitas fisik pencahayaan ruangan dengan kenyaman belajar siswa 

menggunakan uji chi-square dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 11 

Hasil Uji Chi-Square Hubungan Pencahayaan Ruangan  Dengan Kenyamanan 

Belajar Siswa Di Kelas SMK Bina Madina Denpasar Tahun 2018 

 

Variabel X
2 CI 

P OR CC 
Lower Upper 

Pencahayaan 

ruangan 

18,708 0,035 0,332 0,000 0,108 0,375 

 

Berdasarkan tabel di atas, hasil analisi menggunakan uji Chi-Square diperoleh 

nilai p 0,000 < α (0,05) sehingga Ho ditolak yang berarti ada hubungan antara 

kualitas fisik pencahayaan ruangan dengan kenyaman belajar siswa. Nilai Chi-Square  

18,708. Hasil analisis menunjukan nilai Odd Ratio sebesar 0,108 dengan rentang 

kepercayaan 0,035 – 0,332 artinya siswa yang pencahayaan ruanganya yang tidak 

memenuhi standar memiliki resiko 0,108 kali lebih besar merasa tidak nyaman berada 

didalam ruang belajar dibandingkan dengan ruangan yang memenuhi standar. Nilai 

Coefficient Contingency (CC) yaitu 0,375 yang berarti tingkat hubungan antar kedua 

variabel rendah.   

b. Hubungan kualitas fisik kelembaban ruangan dengan kenyamanan belajar siswa 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, tabulasi silang antara 

kelembaban ruangan dengan kenyamanan belajar siswa di kelas dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 12 

Tabulasi Silang Kelembaban Ruangan Dengan Kenyamanan Belajar Siswa Di 

Kelas SMK Bina Madina Denpasar Tahun 2018 

 

No Karakteristik 
Nyaman Cukup Nyaman Persentase (%) 

Frekuensi  

1. Memenuhi standar 12 (63.2%) 28 (29.5%) 40 (35.1%) 

2. Tidak memenuhi standar 7 (36.8%) 67 (70.5%) 74 (64.9%) 

     

Total 19 1(00.0%) 95 (100.0%) 114 (100.0%) 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden dengan katagori nyaman 

dan kelembaban memenuhi standar sebanyak 12 (63.2%). sedangkan responden 

dengan katagori cukup nyaman sebanyak 28 (29.5%)Untuk mengetahui hubungan 

antara kualitas fisik kelembaban ruangan dengan kenyaman belajar siswa 

menggunakan uji chi-square dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 13 

Hasil Uji Chi-Square Hubungan Kelembaban Ruangan  Dengan Kenyamanan 

Belajar Siswa Di Kelas SMK Bina Madina Denpasar Tahun 2018 

 

Variabel X
2 CI 

P OR CC 
Lower Upper 

Kelembaban 

ruangan 

7,888 0,087 0,684 0,005 0,244 0,254 

 

Berdasarkan tabel di atas, hasil analisi menggunakan uji Chi-Square diperoleh 

nilai p 0,005 < α (0,05) sehingga Ho ditolak yang berarti ada hubungan antara 

kualitas fisik kelembaban ruangan dengan kenyaman belajar siswa. Nilai Chi-Square  

7,888. Hasil analisis menunjukan nilai Odd Ratio sebesar 0,244 dengan rentang 

kepercayaan 0,087 – 0,684 artinya siswa yang kelembaban ruanganya yang tidak 
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memenuhi standar memiliki resiko 0,244 kali lebih besar merasa tidak nyaman berada 

didalam ruang belajar dibandingkan dengan ruangan yang memenuhi standar. Nilai 

Coefficient Contingency (CC) yaitu 0,254 yang berarti tingkat hubungan antar kedua 

variabel rendah.   

c. Hubungan kualitas fisik suhu ruangan dengan kenyamanan belajar siswa 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, tabulasi silang antara suhu 

ruangan dengan kenyamanan belajar siswa di kelas dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 14 

Tabulasi Silang Suhu Ruangan Dengan Kenyamanan Belajar Siswa Di Kelas 

SMK Bina Madina Denpasar Tahun 2018 

 

No Karakteristik 
Nyaman Cukup Nyaman Persentase (%) 

Frekuensi  

1. Memenuhi standar 12 (63,2%) 13 (13,7%) 25 (21,9%) 

2. Tidak memenuhi standar 7 (36,8) 82 (86,3%) 89 (78,1%) 

     

Total 19 1(00.0%) 95 (100.0%) 114 (100.0%) 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden dengan katagori nyaman 

dan kelembaban memenuhi standar sebanyak 12 (63.2%). sedangkan responden 

dengan katagori cukup nyaman sebanyak 13 (13,7%). Untuk mengetahui hubungan 

antara kualitas fisik kelembaban ruangan dengan kenyaman belajar siswa 

menggunakan uji chi-square dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 15 

Hasil Uji Chi-Square Hubungan Suhu Ruangan  Dengan Kenyamanan Belajar 

Siswa Di Kelas SMK Bina Madina Denpasar Tahun 2018 

 

Variabel X
2 CI 

P OR CC 
Lower Upper 

Kelembaban 

ruangan 

22,636 0,031 0,278 0,000 0,092 0,407 

 

Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis menggunakan uji chi-square diperoleh 

nilai p 0,000 > α (0,05) sehingga Ho ditolak yang berarti ada hubungan antara 

kualitas fisik suhu ruangan dengan kenyaman belajar siswa. Nilai chi-square sebesar 

22,636, nilai Odd Ratio sebesar 0,092dengan rentang kepercayaan 0,031 – 0,278 yang 

berarti siswa yang suhu ruanganya yang tidak memenuhi standar memiliki resiko 

0,092 kali lebih besar merasa tidak nyaman berada didalam ruang belajar 

dibandingkan dengan ruangan yang memenuhi standar. Nilai Coefficient Contingency 

(CC) yaitu 0,407 yang berarti tingkat hubungan antar kedua variabel sedang.  

d. Hubungan kualitas fisik kebisingan lingkungan dengan kenyamanan belajar 

siswa. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, tabulasi silang antara suhu 

ruangan dengan kenyamanan belajar siswa di kelas dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 16 

Tabulasi Silang Kebisingan Ruangan Dengan Kenyamanan Belajar Siswa Di 

Kelas SMK Bina Madina Denpasar Tahun 2018 

 

No Karakteristik 
Nyaman Cukup Nyaman Persentase (%) 

Frekuensi  

1. Memenuhi standar 2 (10,5%) 32 (33,7%) 34 (29,8%) 

2. Tidak memenuhi standar 17 (89,5%) 63 (66,3%) 80 (70,2%) 

     

Total 19 (100.0%) 95 (100.0%) 114 (100.0%) 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden dengan katagori nyaman 

dan kelembaban memenuhi standar sebanyak 2 (10,5%), sedangkan responden 

dengan katagori cukup nyaman sebanyak 32 (33,7%). Untuk mengetahui hubungan 

antara kualitas fisik kelembaban ruangan dengan kenyaman belajar siswa 

menggunakan uji chi-square dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 17 

Hasil Uji Chi-Square Hubungan Kebisingan Lingkangan Sekolah  Dengan 

Kenyamanan Belajar Siswa Di Kelas SMK Bina Madina Denpasar 

 Tahun 2018 

 

Variabel X
2 CI 

P OR CC 
Lower Upper 

Kelembaban 

ruangan 

4,057 0,939 19,853 0,044 4,317 0,185 

 

Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis menggunakan uji chi-square diperoleh 

nilai p 0,044 > α (0,05) sehingga Ho ditolak yang berarti ada hubungan antara 

kualitas kebisingan lingkungan sekolah dengan kenyaman belajar siswa. Nilai chi-

square yang diproleh sebesar 4,057, nilai Odd Ratio sebesar 4,317 dengan rentang 
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kepercayaan 0,939 – 19,853 yang berarti siswa yang suhu ruanganya yang tidak 

memenuhi standar memiliki resiko 4,317 kali lebih besar merasa tidak nyaman berada 

didalam ruang belajar dibandingkan dengan ruangan yang memenuhi standar. Nilai 

Coefficient Contingency (CC) yaitu 0,185 yang berarti tingkat hubungan antar kedua 

variabel sangat rendah. 

e. Analiasis faktor-faktor yang paling dominan 

Berdasarkan data yang diproleh dari seluruh hasil uji Chi-Square dan nilai 

Coefficient Contingency (CC) dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 18 

Faktor-Faktor Kualitas Fisik di SMK Bina Madina Denpasar Tahun 2018 

 

No Kualitas fisik hasil uji Chi-Square Coefficient Contingency (CC) 

1. Pencahayaaan 18,708 0,375 

2. Kelembaban 7,888 0,254 

3. Suhu 22,636 0,407 

4. Kebisisngan 4,057 0,185 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai uji Chi-Square yang paling tinggi 

22,636 yaitu pada kualitas fisik suhu ruangan dengan nilai Coefficient Contingency 

(CC) 0,407. Dan nilai terendah yaitu pada kualitas fisik kebisingan lingkungan 

sekolah dengan nilai uji Chi-Square 4,057dengan nilai Coefficient Contingency (CC) 

0,185 

f. Ketersediaan sarana sanitasi  

Pemeriksaan ketersediaan sarana sanitasi yang dilakukan di SMK Bina Madina 

Denpasar mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor : 01 
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Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 

Nomor    : 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura, Pedoman 

Teknis Pengendalian Faktor Resiko Kesehatan Lingkungan Di Sekolah,    Direktorat  

Jenderal, PPM &PL DEP.KES RI,  dan  Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 

:1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja 

Perkantoran dan Industri. Berdasarkan observasi yang telah dilaksanakan diproleh 

skor 320 dengan kategori cukup baik. Adapun hasil observasi ketersedian sarana 

prasarana sanitasi di SMK Bina Madina Denpasar dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 19 

Hasil Observasi Ketersediaan Sarana Prasarana di SMK Bina Madina Denpasar 

Tahun 2018 

 

NO Sarana Prasaran 
Penilaian 

SB B CB TB 

1 2 3 4 5 6 

1 Proporsi jumlah WC 
   

10 

2 Kebersihan toilet 
   

10 

3 Tempat sampah di toilet 
   

10 

4 kualitas air secara fisik 
 

30 
  

5 saluran pembuangan air limbah 
   

10 

6 kondisi lingkungan sekolah 
   

10 

7 rasio tempat sampah dengan jumlah kelas 
  

20 
 

8 pengelolaan sampah sekolah 
  

20 
 

9 kondisi ruang kelas 
   

10 

10 kepadatan ruangan 40 
   

11 kebersihan kelas 
   

10 

12 ventilasi ruang kelas 40 
   

13 Pencahayaan 
   

10 
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Berdasarkan tabel diatas, ketersediaan sarana prasarana yang di observasi 

mendapat nilai 10 yaitu proporsi jumlah WC, kebersihan toilet, tempat sampah di 

toilet, saluran pembuangan air limbah, kondisi lingkungan sekolah, kondisi ruang 

kelas, kebersihan kelas, pencahayaan, kelembaban, suhu udara, kebersihan kantin dan 

kepadatan pohon peneduh. Dari 12 sarana prasarana tersebut mendapat skor 10 

karena belum memenuhi kriteria. Untuk rasio tempat sampah, pengelolaan sampah 

sekolah, dan lokasi kantin mendapat skor 20 karena belum memenuhi beberapa 

kriteria dan untuk kualitas air secara fisik dan bahan makanan di kantin mendapat 

skor 30 karena hampir memenuhi kriteria  sedangkan untuk ventilasi ruang kelas dan 

kepadatan ruang kelas mendapat skor 40 karena sudah memenuhi kriteria. 

B. Pembahasan 

1. Hubungan antara pencahayaan ruangan dengan kenyamanan belajar siswa  

Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji chi-square didapatkan hasil nilai p 

0,000< 0,05 yang berarti ada hubungan antara kualitas fisik pencahayaan ruangan 

dengan kenyaman belajar pada siswa SMK Bina Madina Denpasar. Nilai Odd Ratio 

1 2 3 4 5 6 

14 Kelembaban 
   

10 

15 suhu udara 
   

10 

16 lokasi kantin 
  

20 
 

17 bahan makanan di kantin 
 

30 
  

18 kebersihan kantin 
   

10 

19 kepadatan pohon peneduh 
   

10 

Total 320 



54 
 

(OR) sebesar 0,108 artinya siswa yang pencahayaan ruanganya yang tidak memenuhi 

standar memiliki resiko lebih besar merasa tidak nyaman berada didalam ruang 

belajar dibandingkan dengan ruangan yang memenuhi standar. Dengan nilai 

Coefficient Contingency (CC) sebesar 0,375 yang berarti hubungan kedua variabel 

rendah 

Menurut Kepmenkes RI Nomor : 1405/MENKES/SK/X/2002, Kesehatan 

Lingkungan Kerja Perkantoran yaitu intensitas di ruang kerja minimal 100 lux.  

Dalam hal ini responden yang merasa nyaman saat menerima pembelajaran di ruang 

kelas dengan nilai lux tertinggi 105 lux adalah ruang kelas XI Akuntansi, hal ini 

dikarenakan jumlah siswa didalam kelas tersebut 11 orang dan ruang kelas tersebut 

terletak di atas dan tidak terhalang oleh pepohonan atau dinding sekolah. Sedangkan 

ruang kelas yang dengan nilai lux terendah yaitu ruang kelas IX Multimedia dengan 

jumlah siswa 26 dan ruang kelas tersebut terletak paling pojok selatan dan terhalang 

oleh gedung bangunan sehingga cahaya tidak bisa menjangkau ruangan tersebut. 

Dengan begitu, proses belajar di ruang kelas XI Multimedia belum didukung dengan 

penerangan yang baik karena sangat tidak memenihi standar. 

Pencahayaan tidak hanya mempengaruhi keadaan fisik, namun juga memiliki 

pengaruh terhadap psikologis dan keindahan ruang. Pencahayaan kelas yang kurang 

akan menyebabkan kelelahan pada matadan menyebabkan sakit dalam melakukan 

proses pembelajaran di kelas. Pencahayaan yang baik diproleh jika tersedia jendela 

dan ventilasi yang cukup. Namun juga perlu di perhatikan penataan tempat duduk 

tidak membuat pencahayaan dari luar menyilaukan penglihatan peserta didik, karena 

sinar yang terlalu kuat juga akan menyilaukan penglihatan. 



55 
 

2. Hubungan antara kelembaban ruangan dengan kenyamanan belajar siswa  

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan uji chi-square diproleh nilai 

p=0,005berarti ada hubungan antara kualitas fisik kelembaban ruangan dengan 

kenyaman belajar siswa. Nilai Odd Ratio (OR) sebesar  menunjukan nilai 0,244 

artinya siswa yang kelembaban ruanganya yang tidak memenuhi standar memiliki 

resiko kali lebih besar merasa tidak nyaman berada didalam ruang belajar 

dibandingkan dengan ruangan yang memenuhi standar. Dengan nilai Coefficient 

Contingency (CC) sebesar 0,254 yang berarti hubungan kedua variabel rendah. 

 Persyaratan Kelembaban udara mengacu pada Kepmenkes RI Nomor 

:1405/MENKES/SK/X/2002, Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran yaitu 40% - 

60%.  Dalam hal ini responden atau siswa yang mengalami ketidaknyamanan 

sebagian besar dari kelas yang dihuni padat. 

Susanti, L Menyatakan dalam penelitianya. Lingkungan yang mempunyai 

kelembaban relative tinggi mencegah penguapan keringat dari kulit karena 

lingkungan yang panas, memeliki sedikit keringat untuk menguap, sehingga 

menimbulkan rasa gerah bagi individu yang berada di lingkungan tersebut. 

Dampak yang ditimbulkan bila kelembaban udara ruangan di atas 60 % yaitu 

mempercepet perkembangbiakan organisme pathogen maupun organisme yang 

bersifat allergen (Fitria, 2008). 

3. Hubungan antara suhu ruangan dengan kenyamanan belajar siswa  

Menurut Chusnah (2016) dalam penelitianya menyatakan bahwa suhu udara ruang 

kelas sangat berpengaruh terhadap konsentrasi peserta didik. Jika peserta didik 
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merasa kurang nyaman dalam suhu ruang maka konsentrasi mereka akan beralih dan  

tersita oleh ketidak nyamanan fisik mereka. 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji chi-square didapatkan hasil nilai 

p0,000 > α (0,05) yang menunjukakan bahwa ada hubungan antara kualitas fisik suhu 

ruangan dengan kenyaman belajar siswa di SMK Bina Madina Denpasar. Dengan 

nilai Odd Ratio (OR) sebesar 0,092 yang berarti responden atau siswa yang belajar 

dengan keadaan suhu yang tidak memenuhi standar memiliki resiko lebih besar 

merasa tidak nyaman saat menerima pembelajaran dibandingkan dengan ruangan 

yang memenuhi standar. Dengan nilai Coefficient Contingency (CC) sebesar 0,407 

yang berarti hubungan kedua variabel sedang. 

Suhu tubuh manusia yang dapat kita rasakan tidak hanya didapat dari metabolisme, 

tetapi juga dipengaruhi oleh panas lingkungan. Semakin tinggi panas lingkungan, 

semakin besar pula pengaruhnya terhadap suhu tubuh, begitu pula sebaliknya 

semakain rendah suhu lingkungan maka semakain banyak suhu tubuh yang hilang. 

Dengan kata lain terjadi pertukaran panas antara tubuh manusia yang didapat dari 

metabolisme dengan tekanan panas yang dirasakan sebagai kondisi panas lingkungan.  

4. Hubungan antara kebisingan dengan kenyamanan belajar siswa  

Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji chi-square didapatkan hasil nilai 

p0,044 < α (0,05) yang menunjukakan bahwa ada hubungan antara kualitas fisik 

kebisingan lingkungan sekolah dengan kenyaman belajar siswa di SMK Bina Madina 

Denpasar. nilai Odd Ratio sebesar 4,317 dengan rentang kepercayaan 0,939 – 19,853 

yang berarti siswa yang suhu ruanganya yang tidak memenuhi standar memiliki 

resiko 4,317 kali lebih besar merasa tidak nyaman berada didalam ruang belajar 
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dibandingkan dengan ruangan yang memenuhi standar. Nilai Coefficient Contingency 

(CC) yaitu 0,185 yang berarti tingkat hubungan antar kedua variabel rendah. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian rahayu bahwasanya ada hubungan antara 

bising dengan kenyamanan belajar siswa di sekolah, dengan nilai Coefficient 

Contingency (CC) 0,160. 

Berdasarkan Baku Mutu Tingkat Kebisingan Sesuai Keputusan Peraturan 

Gubernur Bali nomor : 8 Tahun 2007 ditetapkan untuk tingkat kebisingan yang 

diperbolehkan untuk bangunan sekolah adalah 55 dB. Hasil pengukuran kebisingan 

menunjukkan bahwa kebisingan di SMK Bina Madina Denpasar melebihi baku mutu 

yang telah ditetapkan. Kebisingan di sekolah tersebut tidak hanya disebabkan oleh 

kebisingan lokal akan tetapi kebisingan yang disebabkan oleh kendaraan-kendaraan 

besar seperti truck yang lewat di depan sekolah. Dalam proses belajar mengajar di 

ruang kelas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja tetapi juga dipengaruhi 

oleh faktor eksternal yaitu kondisi lingkungan sekitarnya (Maknun J, dkk, 2010). 

Penurunan kebisingan melalui media perantara dapat dilakukan dengan 

pemasangan barrier. Barrier adalah semacam alat pembatas untuk mengurangi 

kebisingan (Fredianta, 2013). 

5. Analisis faktor-faktor kualitas fisik yang paling dominan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan dilakukanya uji Chi-Square dari beberapa 

faktor yang diteliti di ketahui bahwa faktor yang paling dominan yaitu faktor kualitas 

fisik suhu ruangan dengan nilai uji Chi-Square 22,636 yaitu pada kualitas fisik suhu 

ruangan dengan nilai Coefficient Contingency (CC) 0,407. Dan nilai terendah yaitu 
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pada kualitas fisik kebisingan lingkungan sekolah dengan nilai uji Chi-Square 

4,057dengan nilai Coefficient Contingency (CC) 0,185 

6. Ketersedian sarana prasaran sanitasi di SMK Bina Madina Denpasar 

Dalam penelitian ini menunjukan bahwa SMK Bina Madina Denpasar khususnya 

dalam ketersediaan sarana prasaran sanitasi termasuk dalam katagori cukup baik 

dengan nilai 320. Adapun ketersedian sarana prasarana sanitasi yang di observasi 

yaitu : 

a. Proporsi Jumlah WC 

Proporsi jumlah WC di SMK Bina Madina tidak baik, hal ini dilihat pada saat 

penelitian di sekolah tersebut bahwa tidak memenuhi syarat karena jumlah toilet 

untuk perempuan 1 : 65 siswa  dan  jumlah toilet untuk laki-laki 1 : 49 siswa. 

Sedangkan persyaratan WC/toilet yaitu jumlah sarana minimal 1 : 25 untuk 

perempuan dan 1 : 40 untuk laki-laki.(Hasriana, TT) 

b. Kebersihan toilet 

Pada observasi kebersihan toilet di SMK Bina Madina mendapat hasil kondisi 

toilet di sekolah tersebut tidak bersih karena kondisi toilet tersebut masih berlumut, 

terdapat bekas bocor lama pada dinding dan tembok, dan tidak tersedianya alat 

pembersih wc, sikat lantai. Tidak terpenuhinya indikator-indikator tersebut karena 

kurangnya perhatian dari siswa maupun guru dan staf pegawai SMK Bina Madina. 

c. Ketersediaan tempat sampah di toilet 

Toilet di SMK Bina Madina tidak mempunyai tempat sampah, syarat toilet yang 

baik ialah tersedianya tempat sampah yang tertutup didalam toilet, dimana hal 
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tersebut dissamping untuk menjaga kenyamanan toilet karena bau tidak sedap, juga 

berfungsi sebagai pencegahan serrangga berkembang biak. (Sinaga, 2013) 

d. Kualitas air secara fisik 

Kualitas air bersih di SMK Bina Madina sudah memenuhi syarat, yaitu air tidak 

berbau, tidak berwarna dan tidak berasa. Karena sekolah menngunakan sumber air 

dari sumur. Dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat sekolah penyediaan air 

bersih yang memenuhi syarat merupakan hal hal yang sangat penting bagi sekolah 

(Slamet, 2009) 

e. Saluran pembuangan air limbah 

Air limbah yang dihasilkan dari SMK Bina Madina yaitu langsung di alirkan 

langsung kebadan air atau ke sungai. Limbah cair dan tinja toilet harus dibuang di 

septic tank secara komunal yang dilengkapi dengan bak resapan. Limbah dan tinja 

tidak boleh dibuang atau dialirkan ke sungai, danau, atau tempat terbuka lainnya. 

f. Kondisi lingkungan sekolah 

Kondisi lingkungan sekolah di SMK Bina Madina tidak baik karena tidak 

memenuhi kriteria. Kondisi lingkungan sekolah yaitu kurangnya pepohonan untuk 

berteduh, halaman sekolah kurang bersih dan berdebu, adanya genangan air di 

halaman sekolah karena tidak tersedianya wastafel, dan tidak adanya tanaman-

tanaman obat keluarga. 

Lingkungan sekolah adalah lingkungan dimana anak berada dalam lingkungan 

situasi belajar dan lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang 

keperibadian yang bagus bagi siswa, lingkungan sekolah satu sam lain saling 

mempengaruhi, lingkungaan sekolah yang jelek dengan kata lain dengan lingkungan 
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yang tidak mendukung akan membuat siswa merasa tidak nyaman berada dalam 

lingkungan sekolah tersebut (Komarudin, 2017) 

g. Rasio tempat sampah dan Pengelolaan sampah sekolah 

Rasio tempat sampah di SMK Bina Madina yaitu 1 : 3 yakni cukup baik, 

Pengelolaan sampah sekolah, sampah-sampah yang dihasilkan oleh siswa di SMK 

Bina Madina langsung di buang ke tempat pembuangan sementara dan tidak ada 

pemilahan sampah mulai dari sumber antara sampah organik dan anorganik menjadi 

satu, dan sampah – sampah yang masih bisa di manfaatkan kembali juga belum di 

laksanakan oleh pesertadidik di SMK Bina Madina. 

h. Kondisi ruang kelas 

Kondisi ruang kelas di SMK Bina Madina yakni dinding lembab, lantai retak – 

retak, penataan kurang baik karena kondisi kelas sempit jarak papan dan meja siswa 

sangat dekat. Menurut Ambarasari 2015 Kondisi bangunan ruang kelas yang 

digunakan untuk belajar seharusnya memiliki kriteria aman yaitu tidak 

membahayakan siswa ketika belajar di kelas, seperti lantai kelas seharusnya datar dan 

tidak licin, dinding ruang kelas tidak retak (hampir roboh) dan langit-langit ruang 

kelas tidak retak (bocor) 

i. Kepadatan penghuni ruang 

Kepadatan penghuni ruang di SMK Bina Madina sudah memenuhi persyaratan. 

Rasio minimum luas ruang kelas adalah 1,75m
2
 peserata didik.(Kemendigub, 2014) 

Kepadatan hunian berpengaruh terhadap terjadinya cross infection. Penelitian 

pramayu, 2012 menunjukan bahwa siswa yang berada didalam ruang kelas yang luas 
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ruanganya 2m
2
 persiswa akan beresiko 2,73 kali lebih besar terkena gangguan ispa 

dibandingkan dengan siswa yang berada di ruangan kelas dengan luas >2m
2
 persiswa. 

j. Kebersihan kelas 

Apabila ruang kelas bersih dari debu dan tidak ada sampah yang berserakan di 

dalam kelas maka dapat membuat siswa merasa lebih nyaman ketika mengikuti 

proses pembelajaran di kelas. Namun kebersihan diruang kelas SMK Bina Madina 

masih agak berdebu, dan masih adanya sarng laba-laba, bekas-bekas bocor pada 

dinding dan langit belum dibersihkan. 

k. Ventilasi ruang kelas 

Pada saat melihat penelitian pada ruang-ruang kelas sudah memenuhi syarat 

karena SMK Bina Madina menggunakan penghawaan buatan atau air condisioner 

(AC) 

l. Pencahayaan , kelembaban dan suhu 

Kualitas fisik seperti pencahayaan, kelembaban dan suhu pada ruang kelas SMK 

Bina Madina belum sepenuhnya semua ruangan memenuhi standar. 

Penerangan yang baik tergantung dari cahaya yang ada. Apabila penerangan 

dalam ruang buruk maka akan menyebabkan kelelahan mata. Menurut Euis Karwati 

dkk (2014) dalam Ambarasari (2015) kenyamanan belajar siswa yang berkaitan 

dengan pencahayaan di dalam kelas tidak hanya mempengaruhi keadaan fisik, namun 

juga memiliki pengaruh terhadap psikologi dan keindahan ruangan. Pencahayaan 

ruang kelas yang kurang akan menyebabkan kelelahan pada mata dan menyebabkan 

sakit kepala, sehingga dapat mempengaruhi semangat siswa dalam melaksanakan 

proses pembelajaran di kelas. 
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Suhu ruangan belajar (kelas) yang terlalu panas atasu dingin dapat menimbulkan 

penyakit seperti heat cramps, heat rush, heat exhausition, heat stroke, heat rush pada 

suhu panas. Sedangkan pada suhu dingin bisa menyebabkan Chilblain, trech foot, 

fross bite. Ruangan yang panas atau lembab dapat menimbulkan reaksi-raeksi 

psikologis seseorang. Kenyamanan fisik (berkeringat/evaporasi, cepat lelah, 

kurangnya oksigen sehingga mudah menjadi mengantuk), maupun ketidak nyamanan 

mental seperti muncul berbagai macam sugesti negative bagi peng huni ruangan 

tersebut. (Arlik dkk, 2017) 

Menurut Kepmenkes RI Nomor : 1405/MENKES/SK/X/2002, Kesehatan 

Lingkungan Kerja Perkantoran untuk intensitas cahaya di ruang kerja minimal 100 

lux. Untuk kelembaban 40%-60% dan untuk suhu 18-28
0
C 

m. Lokasi kantin dan kebersihan kantin 

Adapun syarat-syarat kantin sehat menurut pedoman Keputusan Menetri 

Kesehatan Nomor:1429 Tahun 2006 Mengenai Penyelenggaraan Kesehatan 

Lingkungan Sekolah yaitu, Tersedia tempat peralatan cuci peralatan makan dan 

minum yang mengalir, tersedia tempat cuci tangan bagi pengunjung kantin, tersedia 

untuk tempat menyimpan bahan makanan dikantin, tersedia tempat untuk peralatan 

bahan makanan dan minuman dan lokasi kantin minimal berjarak 20 meter dengan 

tempat pembuangan sementara (TPS). 

 Lokasi kantin sekolah masih tercemar oleh debu, asap, bau, seranga karena 

lokasi kantin sekolah dekat dengan jalan yang berdebu dan akses jalannya truk 

angkutan lewat. Lokasi kantin juga dekat dengan tempat pembuangan sampah 
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sementara (TPS) atau kurang dari 20 meter. Sehingga kantin di SMK Bina Madina 

dinilai cukup baik. 

n. Bahan makanan di kantin 

Bahan – bahan makanan di kantin di SMK Bina Madina sudah memenuhi syarat 

hal ini dapat dilihat pada saat melakukan penelitian kantin bahan makanan dalam 

kondisi segar, tidak busuk/ tidak rusak, bahan makanan dalam kemasan tidak 

kadaluarsa,tidak mengandung penyedap/MSG yang berlebihan dan pemanis buatan 

dan terdaftar di Dinas Kesehatan atau Badan Pengawasan Obat (BPOM) 

o. Kerapatan pohon peneduh 

Di SMK Bina Madina hanya terdapat beberapa pohon dan tidak mencapai  

<25%. Oksigen adalah salah satu pendukung kecerdasan anak. Kadar oksigen yang 

sedikit pada manusia akan menyebabkan suplai darah ke otak menjadi lambat. 

Karena itulah dibutuhkan banyaknya pohon rindang di lingkungan pekarangan 

sekolah dan lingkungan sekitar sekolah. (Anatari dan Sandra,  2002 dalam Martuti, 

2013). 

C. Keterbatasan penelitian 

1. Saat melakukan penelitian sebagian siswa tidak menjawab kuisioner mereka 

dengan kenyamanan mereka sendiri. 

2. Penelitian dilakukan saat bulan puasa jadi kondisi sekolah tidak berjalan seperti 

saat melakukan observasi awal. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kenyaman belajar siswa di lingkungan sekolah menengah 

kejuruan Bina Madina Denpasar dapat ditarik simpulan sebagai berikut:  

1. Kenyamanan siswa dari 114 responden, kenyamanan responden dengan katagori 

cukup nyaman sebanyak 95 responden (83,3%) dan responden yang merasakan 

nyaman 19 responden (16,7) 

2. Hasil pengukuran kualitas fisik pencahayaan dengan kualitas pencahayaan 

memenuhi standar sejumlah 44 responden (38,6%) sedangkan responden yang 

berada pada ruangan dengan pencahayaan tidak memenuhi standar sejumlah 70 

responden (61,4%),   

3. Hasil pengukuran kualitas fisik kelembaban responden yang berada pada ruangan 

kelembabannya memenuhi standar sejumlah 40 responden (35,0%) sedangkan 

responden yang berada pada ruangan dengan pencahayaan tidak memenuhi 

standar sejumlah 74 responden (65,0%) 

4. Hasil pengukuran kualitas fisik suhu memenuhi standar sejumlah 25 responden 

(22,0%) sedangkan responden yang berada pada ruangan dengan suhu tidak 

memenuhi standar sejumlah 89 responden (78,0%) 
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5. Hasil pengukuran kebisingan lingkungan memenuhi standar sejumlah 15 

responden (13,2%) sedangkan responden yang berada pada ruangan dengan 

kebisingan tidak memenuhi standar sejumlah 99 responden (86,8%) 

6. Faktor yang menunjukan ada hubungan kenyamanan belajar siswa di SMK BINA 

Madina yaitu kualitas fisik pencahayaan dengan nilai (p=0,000), Kualitas fisik 

kelembaban (p=0,003), kualitas fisik suhu (p=0,000) dan kebisingan lingkungan 

dengan nilai (p=0,000).  

7. Hasil observasi yang diproleh dari ketersediaan sarana prasarana mendapatkan 

hasil dengan skor 320 yang artinya ketersedian sarana prasaran di SMK Bina 

Madina Denpasar Cukup Nyaman. 

B. Saran  

Adapun saran yang bisa saya sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk pihak sekolah  

a. Sebaiknya saat pembelajaran berlangsung sebaikanya memanfaatkan 

pencahayaan buatan. 

b. Jika kelembaban tinggi sebaiknya memanfaatkan jendela untuk 

menyeimbangkan sirkulasi udara, membuka jendela bisa dilakukan setiap pagi, 

c. Untuk suhu ruangan saat belajar sebaiknya kondisikan sesuai dengan 

kenyamanan siswa dan memanfaat AC yang tersedia. 

d. Untuk kebisingan sebaiknya dilakukan pemasangan barrier atau pembatas agar 

tidak mengganggu saat pembelajaran karena banyaknya siswa di yayasan 

tersebut dan kendaraan besar yang berlalulintas, dan untuk ketersediaan sarana 

prasarana sekolah sebaiknya melakukan perbaikan dan  penambahan keberadan 
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kamar mandi, wastafel cuci tangan, penambahan tempat sampah, menutup 

tempat pembuangan sementara untuk meminimalisasi terjadinya penularan 

penyakit melalui vektor, memperbaiki kantin agar terhindar dari debu jalanan 

dan menambah beberapa pepohonan hijau untuk penyejukan.  

e. Untuk siswa sebaiknya ikut menjaga kebersihan kelas dan ketersediaan sarana 

prasarana sekolah. 

f. Untuk peneliti lain diharapkan skripsi ini dapat sebagai acuan penelitian yang 

berhubungan dengan keadaan kualitas fisik dengan kenyamanan belajar siswa.   
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