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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Iklim Sekolah 

Iklim adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan persepsi besarnya dari 

sejumlah orang tentang organisasi unit kerja. Deepdiknas (2004:6). Iklim menurut 

Davis dan John yang dikutip dalam Maidasuri (2006:32) adalah konsep sistem 

yang mencerminkan keseluruhan gaya hidup suatu organisasi. Apabila gaya hidup 

itu dapat ditingkatkan, kemungkinan besar tercapai peningkatan prestasi yang 

yang dapat diukur. Dalam pandangan ini mengidentifikasikan kualitas iklim 

memungkinkan meningkatnya prestasi kerja. Iklim tidak dapat dilihat dan sentuh, 

tetapi ia ada seperti udara dalam ruangan. Ia mengitari dan mempengaruhi segala 

hal yang terjadi dalam suatu organisasi, sehingga iklim dapat mempengaruhi 

motivasi, prestasi dan kepuasan kerja seseorang. 

Iklim sekolah sering  dianalogikan dengan kepribadian indivindu dan dipandang 

sebagai bagian dari lingkunagn sekolah yang berkaitan dengan aspek-aspek 

psikologis serta direfleksikan melalui interaksi di dalam maupun di luar sekolah. 

Halpin dan Croft  yang dikutip Akhmadi (2008:1) dalam Adaptasi dan disarikan 

dari : Les Gallay and Suet-ling Pong. 2004. School Climate and Students’ 

Intervention Strategies on line www.pop.psy.education menyebutkan bahwa iklim 

sekolah adalah sesuatu yang bersifat intangible tetapi memiliki konsekuensi 

terhadap organisasi. Iklim sekolah merupakan bagian dari lingkungan belajar yang 

akan mempengaruhi kepribadian dan tingkah laku seseorang, sebab dalam 

http://www.pop.psy.edu/
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melaksanakan tugas sekolahnya seorang siswa akan selalu berinteraksi dengan 

lingkungan belajarnya.  

 

Iklim sekolah merupakan suatu hasil akhir dari usaha untuk mencapai suatu 

keseimbangan antara kepentingan indivindu dan sekolah dalam suatu sistem sosial 

yang dilakukan secara bersama-sama oleh siswa, guru, dan kepala sekolah.  Selain 

itu, menurut Davidoff  yang dikutip dalam Maidasuri (2006:34)  iklim sekolah 

meliputi tiga suasana yaitu prioritas lebih tinggi terhadap akademis, lingkungan 

yang kondusif, dan harapan untuk berhasil. Melalui kondisi iklim sekolah yang 

positif merupakan suatu kondisi dimana keadaan sekolah dan lingkungannya 

dalam keadaan yang aman, damai, dan menyenangkan dalam kegiatan proses 

pembelajaran.  

 

Menurut Larsen yang dikutip dalam Rofiah (2007:10) ,  mengemukakan bahwa 

Iklim sekolah merupakan suatu norma, harapan dan kepercayaan dari personil-

personil yang terlihat dalam organisasi sekolah yang dapat memberikan dorongan 

untuk bertindak yang mengarah pada prestasi siswa. Iklim sekolah yang baik akan 

mempertinggi harapan siswa untuk meraih hasil belajar yang lebih baik. Apabila 

iklim sekolah yang positif, civitas sekolah harus lebih tanggap terhadap eksistensi 

sekolah dan apa yang  telah milikinya, yaitu iklim belajar yang positif. 

Moedjiarto, (2002:36) yang dikutip dalam Rofiah (2007:11). 

Menurut Larsen yang dikutip dalam Rofiah (2007:10), iklim sekolah yang positif 

merupakan  norma, harapan dan kepercayaan personil yang terlibat dalam 

organisasi sekolah yang dapat memberikan dorongan untuk bertindak yang 

mengarah pada prestasi siswa yang tinggi. Sedangkan menurut Moedjiarto yang 
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dikutip dalam Rofiah (2007:11), iklim sekolah memberikan perubahan positif 

terhadap mutu belajar dan mutu mengajar.  

Menurut Moedjiarto (2002:36-37), ciri sekolah yang memiliki iklim yang baik 

adalah  

1. Adanya hubungan yang akrab, penuh pengertian, dan rasa kekeluargaan 

    antar civitas sekolah. 

2. Semua kegiatan sekolah diatur dengan tertib, dilaksanakan dengan penuh 

    tanggungjawab dan merata. 

3. Di dalam kelas dapat dilihat adanya aktivitas belajar mengajar yang tinggi 

4. Suasana kelas tertip, tenah, jauh dari kegaduhan dan kekacauan. 

5. Meja kursi serta peralatan lainnya yang terdapat di kelas senantiasa ditata     

    dengan rapi dan dijaga kebersihannya. 

 

Berdasarkan berbagai studi yang dilakukan, iklim sekolah telah terbukti 

memberikan pengaruh yang kuat terhadap pencapaian hasil-hasil akademik siswa. 

Hasil tinjauan ulang yang dilakukan Anderson dalam www.pop.psy.education 

terhadap 40 studi tentang iklim sekolah sepanjang tahun 1964 sampai dengan 

1980, hampir lebih dari setengahnya menunjukkan bahwa komitmen guru yang 

tinggi, norma hubungan kelompok sebaya yang positif, kerja sama team, 

ekspektasi yang tinggi dari guru dan adminstrator, konsistensi dan pengaturan 

tentang hukuman dan ganjaran, konsensus tentang kurikulum dan pembelajaran, 

serta kejelasan tujuan dan sasaran telah memberikan sumbangan yang berharga 

terhadap pencapaian hasil akademik siswa.  

Iklim sekolah (fisik maupun non fisik) yang kondusif merupakan prasyarat bagi 

terselengaranga proses pembelajaran yang efektif.  Lingkungan sekolah yang 

aman dan tertib, optimisme dan harapan yang tinggi dari warga sekolah dan 

kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa (student-centered activity) adalah 

http://www.pop.psy.education/
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contoh iklim sekolah yang dapat menumbuhkan semangat dan motivasi siswa 

sehingga berpengaruh pula pada tingkat keberhasilan siswa.  Depdiknas-

Dikdasmen dalam Maidasuri (2006:6).  Sedangkan menurut Taguiri dan Litwin 

(2003:2) yang dimaksud iklim sekolah adalah perlengkapan fisik maupun non 

fisik sekolah dan cara anggota berinteraksi dalam sebuah organisasi. 

(http.www.iklim sekolah.co.id) 

Lebih lanjut Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (2004) 

yang dikutip dalam Irawan (2006:21) menerangkan bahwa, yang dimaksud 

dengan iklim sekolah adalah situasi atau suasana belajar yang terjadi ketika 

pembelajaran berlangsung dan lebih luas lagi kepada interaksi antara siswa 

dengan guru baik didalam atau diluar kelas.  Belajar akan berlangsung secara 

efektif ketika dalam situai yang kondusif dalam pengertian kelas atau ruangan 

bersih, nyaman, tenang, serta penuh dengan rasa aman bagi yang belajar.  Pada 

kondisi seperti ini, siswa akan merasa tertantang untuk bertanya dan mengerjakan 

tugas, mengungkapkan pendapat atau menanggapi sesuatu karena siswa merasa 

nyaman dan tenang pada saat proses pembelajaran. 

Studi yang dilakukan Stockard dan Mayberry yang dikutip dalam Akhmadi 

(2008:1), menyimpulkan bahwa iklim sekolah, yang mencakup, lingkungan 

sekolah yang teratur, disiplin yang tinggi, sarana dan prasarana sekolah yang 

memadai, perlakuan terhadap siswa yang positif, dan hubungan sosial yang  

positif ternyata memiliki korelasi yang kuat dengan hasil akademik siswa.  
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Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan iklim sekolah 

adalah kondisi sekolah yang diwujudkan berdasarkan seperangkat nilai atau 

norma, kebiasaan dan di ditopang oleh sarana dan prasarana sekolah. 

 

2.  Motivasi Berprestasi 

Motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi 

dalam belajar, tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Motivasi 

seseorang tercermin melalui ketekunan yang tidak mudah patah untuk mencapai 

keberhasilan, meskipun dihadang banyak kesulitan. Motivasi merupakan daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja sesorang. Hasibuan, (2008:219) 

 

Menurut Mc. Donald dalam Djamarah (2008:148), mengatakan bahwa motivasi 

adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan 

timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan.  Dari pengertian 

yang dikemukakan Mc. Donald ini mengandung tiga elemen penting yaitu: 

1. Bahwa motivasi mengawali terjadinya perubahan energi pada setiap 

indivindu manusia. 

2. Motivasi ditandai dengan munculnya, rasa/”feeling”, afeksi seseorang. 

3. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. 

Mc. Donald dalam Sardiman, (2004:74) 

 

Pendidikan dan pengajaran merupakan suatu rangkaian peristiwa yang kompleks  

dan sadar akan tujuan, artinya kegiatan belajar mengajar merupakan suatu 

peristiwa yang telah direncanakan dan dilaksanakan secara terarah untuk 

mencapai tujuan. Mc. Clelland dalam Munandar (2001:333) menyatakan bahwa, 

dorongan untuk mencapai keberhasilan  merupakan kebutuhan untuk berprestasi, 

sedangkan faktor pendorong untuk mencapai keberhasilan itu disebut motivasi 

berprestasi.  Menurut Mc.Clelland dalam Djamarah (2008:220), motivasi 
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berprestasi merupakan suatu keinginan untuk mengatasi atau mengalahkan suatu 

tantangan, untuk kemajuan dan pertumbuhan. 

 

 Menurut Mc.Clelland  dalam The Encyclopedia Dictionary of Psychology yang 

disusun oleh Hare dan Lamb mengungkapkan bahwa motivasi berprestasi 

merupakan motivasi yang berhubungan dengan pencapaian standar kepandaian 

atau standar keahlian. Djaali (2006:103). Sedangkan menurut Heckhausen dalam 

Djaali (2006:103), mengemukakan bahwa:  

“ Motivasi berprestasi adalah suatu dorongan yang terdapat dalam diri siswa yang 

selalu berusaha atau berjuang untuk meningkatkan atau memelihara 

kemampuannya setinggi mungkin dalam semua aktivitas dengan menggunakan 

standar keunggulan. Standar kenggulan ini terdiri atas tiga komponen yaitu, 

standar keunggulan tugas, standar keunggulan diri, dan standar keunggulan siswa 

lain”.  

 

 

Pengaruh motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar, bergantung pada kondisi 

dalam lingkungan dan kondisi indivindu. Berdasarkan pendapat Djaali 

(2008:110), siswa yang memiliki motivasi berprestasinya tinggi hanya akan 

mencapai prestasi akademis yang tinggi pula apabila:   

a. Rasa takutnya akan kegagalan lebih rendah daripada keinginannya untuk 

    berhasil. 

b.Tugas-tugasnya didalam kelas cukup member tantangan, tidak tetlalu mudah  

   tetapi  juga tidak terlalu sukar, sehingga member kesempatan untuk berhasil. 

 

 

Seorang siswa yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi akan memiliki 

keinginan untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam belajar sebagai upaya meraih 

prestasi yang baik. Seperti yang dikemukakan oleh  Setiawan (2009) menerangkan 

bahwa, motivasi berprestasi adalah dorongan yang menggerakkan seseorang untuk 

melakukan keinginan yang dilandasi adanya tujuan untuk mencapai tujuan 

prestasi yang baik (http//www.Motivasi Berprestasi.htm/blog.com). Kemudian 
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Djaali (2008:110) menegaskan bahwa, motivasi berprestasi merupakan salah satu 

faktor yang ikut menentukan keberhasilan dalam belajar. 

 

Selanjutnya Mc. Clelland dalam Hasibuan (2008:231), mengemukakan teori 

motivasi berprestasi yang dikenal dengan Mc Clelland’s Achievment Motivation 

Theory. Mc.Clelland mengelompokkan tiga kebutuhan manusia yang dapat 

memberikan motivasi, yaitu: 

1. Kebutuhan akan prestasi (need for Achievment =  n.Ach.) merupakan daya 

penggerak yang memotivasi semangat kerja sesorang yang akan seseorang 

untuk mengembangkan kreativitas dan mengarahkan semua kemampuan 

serta energi yang dimilikinya demi mencapai prestasi kerja yang optimal. 

2. Kebutuhan akan Afiliasi (need for Affiliation = n.Aff.) merupakan daya 

penggerak yang akan memotivasi semangat berkerja seseorang untuk 

memotivasi dan mengembangkan dirinya serta memanfaatkan semua 

energinya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. 

3. Kebutuhan akan kekuasaan (need for Power = n.pow.) merupakan daya 

penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang untuk mengerahkan 

semua kemampuan demi mencapai kekuasaan atau kedudukan yang 

terbaik dalam organisasi. 

 

 

Kekuatan sesuatu motivasi bergantung kepada kekuatan dasar suatu motivasi, 

besarnya harapan atau keinginan yang akan dipenuhi dengan suatu motivasi, serta 

besarnya kepuasaan yang diinginkan.  Menurut  Zakianto dan Ali Nafis (2001), 

menuliskan ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi adalah: 

1. Selalu berusaha, tidak mudah menyerah dalam mencapai sukses maupun  

dalam berkompetisi. 

2. Menampilkan hasil yang lebih baik. 

3. Dalam bekerja tidak dipengaruhi oleh reward. 

4. Cenderung mengambil resiko yang diperhitungkan. 

5. Mencoba memperoleh umpan balik. 

6. Mencermati lingkungan dan mencari peluang yang ada. 

7. Bergaul lebih untuk memperoleh pengalaman. 

8. Senang akan situasi yang menantang dimana ia dapat memanfaatkan 

kemampuannya. 

9. Cenderung mencari cara-cara yang unik dalam menyelesaikan masalah. 

10. Kreatif 

11. Seakan-akan dikejar-kejar waktu dalam bekarja dan belajar. 
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(http//www.Motivasi Berprestasi//htm.ac.id)  

 

Dengan demikian motivasi berprestasi dalam penelitian ini adalah suatu keinginan 

atau dorongan yang kuat untuk mengatasi suatu tantangan dalam belajar dan 

mengembangkan semua kemampuan yang dimiliki demi mencapai keberhasilan 

dalam belajar. 

 

3.  Hasil Belajar 

Belajar merupakan suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan 

perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas 

tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, 

pemahaman, keterampilan, daya pikir. Menurut Sukmadinata (2005:47) 

menyebutkan bahwa, sebagian terbesar perkembangan individu berlangsung 

melalui kegiatan belajar. Slameto, (2003:2) menyatakan bahwa, belajar 

merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan 

menurut Djamarah (2002:73), belajar adalah berubah, dan perubahan dalam 

belajar akan menjadikan perubahan dalam belajar adalah disadari setelah 

berakhirnya kegiatan belajar. 

 

Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting  

dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Perubahan perilaku yang 

terjadi merupakan usaha sadar dan disengaja dari individu yang bersangkutan. 

Begitu juga dengan hasil-hasilnya, individu yang bersangkutan menyadari bahwa 

dalam dirinya telah terjadi perubahan, misalnya pengetahuannya semakin 
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bertambah atau keterampilannya semakin meningkat, dibandingkan sebelum dia 

mengikuti suatu proses belajar. 

 

Belajar merupakan kebutuhan bagi setiap manusia, karena dengan belajar  

seseorang dapat meningkatkan penngetahuan, dan keterampilan baik bagi dirinya 

maupun dalam kehidupan bermasyarakat.  Menurut Howard L. Kingskey dalam 

Djamarah (2008:13) mengemukakan bahwa, belajar merupakan proses dimana 

tingkah laku (dalam arti luas) ditimbulkan atau diubah melalui praktek atau 

latihan. Sementara itu Slameto dalam Djamarah (2008:13) merumuskan bahwa, 

belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan indivindu untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalaman indivindu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Perubahan yang terjadi itu sebagai akibat dari kegiatan belajar yang telah 

dilakukan invindu itu adalah hasil yang telah dicapai dari proses balajar. 

Djamarah, (2008:175).  

Sehubungan dengan itu, Oemar Hamalik (2002:155) mengatakan bahwa: 

“Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri 

siswa yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan 

terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dari yang 

sebelumnya. Misalnya, tidak tahu menjadi tahu, sikap kurang sopan 

menjadi sopan dan sebagainya”. 

 

 

Lebih rinci Oemar Hamalik, (2004:30) menerangkan bahwa bukti seseorang yang 

telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut.  

Misalnya, dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti.  

Tingkah laku manusia terdiri dari sejumlah aspek.  Hasil belajar akan tampak pada 

setiap perubahan aspek-aspek tersebut. 
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Aspek yang dimaksudkan adalah 

1. Pengetahuan 

2. Pengertian 

3. Kebiasaan 

4. Keterampilan 

5. Apresiasi 

6. Emosional 

7. Hubungan sosial 

8. Jasmani 

9. Etis atau budi pekerti 

10. Sikap 

      Oemar Hamalik (2004:30) 

 

 

Jika seseorang telah melakukan perbuatan belajar maka akan terlihat terjadinya 

perubahan dalam satu atau beberapa aspek tingkah laku.   

Dimyanti dan Mudjiono, (2006:3) mengatakan bahwa hasil belajar merupakan 

hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar.  

Sedangkan menurut Nana Syaodih, (2007:102-103) menjelaskan bahwa :  

“Hasil belajar atau achievement merupakan realisasi dari kecakapan-

kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Penguasaan 

hasil belajar oleh seorang dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku 

dalam bentuk penguasaan pengetahuan, sikap, dan ketermapilan motorik. 

Disekolah hasil belajar dapat dilihat dari penguasaan siswa akan mata 

pelajaran atau hasil belajar dalam mata pelajaran di sekolah dilambangkan 

dengan angka-angka atau huruf, seperti 0-10 pada pendidikan dasar dan 

menengah dan huruf A, B, C, D pada pendidikan tinggi. Dan alat untuk 

mengukur disebut tes hasil belajar atau achievement test”. 

 

Pada proses pembelajaran selalu ada evaluasi belajar untuk mengetahui tingkat 

penguasaan pengetahuan siswa  yang dilihat dari pencapaian batas standar 

ketuntasan belajar minimum dalam  belajar.  Hasil belajar yang dicapai oleh siswa 

akan diperoleh melalui suatu uji blok yang berhubungan dengan materi pelajaran 

yang diperolehnya selama mengikuti proses pembelajaran yang ditunjukkan 

dengan nilai berupa angka.  Sasaran atau objek hasil belajar adalah perubahan 
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tingkah laku yang mencangkup bidang kognitif, afektif dan psikomotor secara 

seimbang, Rohani Ahmad, (2004:179). 

 

Keberhasilan proses pembelajaran dibagi atas beberapa tingkatan atau taraf yaitu: 

a. Istimewa/maksimal, apabila seluruh bahan pelajaran dapat dikuasai 

oleh anak didik. 

b. Baik sekali/optimal, apabila sebagian besar (76% sampai dengan 

99%) bahan pelajaran dapat dikuasai oleh anak didik. 

c. Baik/minimal, apabila bahan pelajaran dikuasai oleh anak didik 

hanya 66% sampai dengan 75% saja. 

d. Kurang, apabila bahan pelajaran dikuasi oleh anak didik kurang 

60%. 

Djamarah, (2000:97) 

 

 

Menurut Djamarah (2008:177), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar dapat dibedakan menjadi dua unsur yaitu:  

1. Faktor yang bersumber dari luar anak didik, dapat diklasifikasikan menjadi 

dua yaitu faktor lingkungan (lingkungan alami dan lingkungan sosial 

budaya) dan faktor instrumental (kurikulum, progam, sarana dan fasilitas, 

serta guru). 

2. Faktor yang bersumber dari dalam anak didik, dapat diklasifikasikan 

menjadi dua yaitu faktor fisiologis ( kondisi fisiologis dan kondisi panca 

indra) dan faktor psikologis (minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan 

kemampuan kognitif). 

 

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa  hasil belajar merupakan 

hasil dari usaha dalam kegiatan belajar yang dapat dilihat dari penguasaan 

pengetahuan, yang diukur dengan tes diwujudkan dalam bentuk nilai dari guru 

kepada siswanya  pada jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk melihat 

kemajuan belajar siswa dalam hal penguasaan materi pembelajaran, dan 

perubahan sikap maupun keterampilan yang lebih baik dari yang sebelumnya. 

 

B. Penelitian yang Relevan 
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Peningkatan mutu pendidikan selalu menjadi pusat perhatian. Upaya peningkatan 

dilakukan dengan berbagai studi dengan cakupan ruang lingkup yang luas, yang 

meliputi peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan, peningkatan 

mutu siswa, peningkatan lulusan dan sarana prasana belajar. Studi atau penelitian 

sejenis, dengan pokok masalah yang diharapkan dalam skripsi ini telah banyak 

dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Oleh karena itu, pada bagian ini 

dilengkapi studi atau hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3. Hasil Penelitian Relevan 

No. Nama Judul Skripsi Hasil 

1.  Rofiah, Dwi 

Nur (2005) 

Pengaruh persepsi iswa tentang 

iklim sekolah dan perhatian 

orang tua terhadap prestasi 

belajar ekonomi/akuntansi 

siswa kelas1 SMA BUDAYA 

Bandar Lampung semester 

ganjil tahun pelajaran 

2005/2006. 

a. ada pengaruh yang 

signifikan antara iklim 

sekolah dan perhatian 

orang tua terhadap 

prestasi belajar 

ekonomi/akuntansi 

semester ganjil siswa 

kelas akuntansi siswa 

kelas1 SMA BUDAYA 

Bandar Lampung 

semester ganjil tahun 

pelajaran 2005/2006. 

yang ditunjukkan dengan  

Rxy = 0,155 dan Fh = 

7,414 > Ft 1,989 

2. Siti 

Maidasuri 

(2006) 

Hubungan persepsi siswa 

tentang kinerja guru, iklim 

sekolah, dan motivasi belajar 

terhadap hasil belajar. 

Ada hubungan yang 

signifikan antara 

persepsi siswa tentang 

kinerja guru, iklim 

sekolah, dan motivasi 

belajar terhadap hasi 

belajar, yang 

ditunjukkan dengan 

kadar kekuatan 

hubungan sebesar 0,624 

dan koefesien 

determinasi (R2 ) sebesar 

0,390.  

3. Bambang 

Irawan 

Hubungan antara persepsi 

siswa tentang kinerja guru, 

Ada hubungan yang 

signifikan antara 
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(2006)  iklim sekolah dan motivasi 

belajar dengan hasil belajar. 

Hubungan antara 

persepsi siswa tentang 

kinerja guru, iklim 

sekolah dan motivasi 

belajar dengan hasil 

belajar, yang 

ditunjukkan dengan  Fh = 

713,073 > Ft 1,987 

dengan R2 0,280. 

4. Suratmi 

(2008) 

Pengaruh penguasaan konsep 

dasar akuntansi, motivasi 

berprestasi dan persepsi siswa 

tentang kompetensi guru 

terhadap prestasi belajar 

akuntansi. 

Ada pengaruh 

penguasaan konsep dasar 

akuntansi, motivasi 

berprestasi dan persepsi 

siswa tentang 

kompetensi guru 

terhadap prestasi belajar 

akuntansi siswa, yang 

ditunjukkan dengan Fh = 

71,300 > Ft 2,380 

dengan koefesien 

determinasi R2 =  0,718. 

 

 

 

C. Kerangka Pikir 

 

Hasil belajar merupakan realisasi atau pencerminan dari kecakapan potensial atau 

kapasitas yang dimiliki oleh siswa setelah melaksanakan proses pembelajaran.  Di 

sekolah hasil belajar dapat dilihat dari penguasaan siswa akan mata-mata 

pelajaran yang ditempunya yang dapat ditunjukkan dengan nilai atau angka, hasil 

belajar yang dicapai oleh siswa beraneka ragam ada yang tinggi, sedang dan 

rendah.  Setiap siswa yang melakukan kegiatan belajar secara aktif  mempunyai 

kesempatan untuk memperoleh hasil belajar yang baik.  

 

Melalui iklim sekolah yang kondusif  siswa akan belajar dengan penuh semangat 

untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Kondisi sekolah yang nyaman 

lingkungan sekolah yang kondusif, guru yang berkualifikasi dan ditopang dengan 



 24 

sarana dan prasarana sekolah akan memberikan dampak yang positif  terhadap 

kemauan dan dorongan siswa untuk belajar sebagai upaya memperoleh hasil yang 

lebih baik dari sebelumnya.  

 

Faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa adalah motivasi 

berprestasi, yang  merupakan daya pendorong dalam melakukan berbagai 

aktivitas. Dalam proses pembelajaran motivasi yang timbul dari dalam siswa 

sangat penting dalam usaha untuk mencapai hasil belajar dengan predikat 

excellent. Dalam belajar, motivasi berprestasi yang dimiliki siswa merupakan 

syarat agar siswa terdorong oleh kemampuannya sendiri untuk mengatasi berbagai  

kesulitan belajar yang dihadapinya, dan siawa akan sanggup untuk belajar sendiri. 

 

Dorongan yang kuat dalam diri siswa untuk mencapai tujuan akan mendorong 

siswa untuk mengatasi dan mengalahkan tantangan dalam belajar, selalu 

meningkatkan kecakapan atau kemampuan diri dalam belajar, serta sanggup 

bertahan lama dalam bekerja keras (pantang menyerah)  untuk mencapai 

kemajuan dalam belajar. Jika seorang siswa memiliki motivasi berprestasi tinggi 

diduga akan mencapai hasil belajar yang maksimal, namun sebaliknya jika 

seorang siswa memiliki motivasi berprestasi rendah diduga hasil belajar yang 

dicapai tidak akan maksimal. 

 

 

 

 

 

  

rx1y 
Iklim 

sekolah  

   (X1) 

 

 

Hasil 

belajar 

(Y) 
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      R 

 

 

 

Paradigma pemikiran. 

 

 

D. Hipotesis 

 

1. Ada hubungan iklim sekolah terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X 

SMA Muhammadiyah 1 Metro tahun pelajaran 2009/2010. 

2. Ada hubungan motivasi berprestasi terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 

X SMA Muhammadiyah 1 Metro tahun pelajaran 2009/2010? 

3. Ada hubungan antara iklim sekolah dan motivasi berprestasi terhadap hasil 

belajar ekonomi siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 Metro tahun pelajaran 

2009/2010. 

 

 

 

rx2y

 rx1 

y 

Motivasi 

berprestasi 

    (X2) 


