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Abstract: The Correlation Between The School Learning Environment with
The Result Science
The problem of this study is the still low level of science learning. The purpose of
this study is to determine the correlation between the learning environment in
school with the results of science learning. Reseach method used is the
correlation and quantitatif data. Population in this study all students class IV SD
Negeri in Metro Sub-district which amounted to 214 pesute students. The sample
in this study amounted to 95 students. Sampling technique using stratified
sampling based on the completeness of facilities and infrastrucure. The results of
data analysis techniques using spearman rank correlation formula indicate that
there is a correlation between the learning environment in school with science
learning outcomes of students class IV elementary School in Metro West District.
Keyword: school learning environment, the result of students’ learning.

Abstrak: Hubungan Antara Lingkungan Belajar di Sekolah dengan Hasil
Belajar IPA

Masalah penelitian ini adalah masih rendahnya hasil belajar IPA. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara lingkungan belajar di
sekolah dengan hasil belajar IPA. Metode penelitian yang digunakan adalah
korelasi dan data yang digunakan adalah data kuantitatif. Populasi dalam
penelitian ini seluruh peserta didik kelas IV SD Negeri di Kecamatan Metro Barat
berjumlah 214 peserta didik. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 95 peserta
didik. Teknik pengambilan sampel menggunakan stratified sampling berdasarkan
kelengkapan sarana dan prasarana. Hasil teknik analisis data yang menggunakan
rumus korelasi spearman rank menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara
lingkungan belajar di sekolah dengan hasil belajar IPA peserta didik kelas IV SD
Negeri di Kecamatan Metro Barat.

Kata kunci: hasil belajar, lingkungan belajar
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