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ABSTRAK 

Risma Indah Yani, (2019): Pengaruh Iklim Sekolah Terhadap Prestasi    

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi 

Di Madrasah Aliyah Miftahul Hidayah 

Pekanbaru 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh iklim 

sekolah terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah 

Aliyah Miftahul Hidayah Pekanbaru. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya 

siswa yang belum menguasai materi pelajaran ekonomi, masih ada siswa yang 

tidak memperhatikan guru ketika menyampaikan pelajaran ekonomi, siswa belum  

bisa menentukan keputusannya di dalam belajar, dan siswa belum bisa 

menguraikan jawaban dari soal yang diberikan guru ekonomi. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI. 

Objek penelitian adalah pengaruh iklim sekolah terhadap prestasi belajar siswa. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil 

penelitian diperoleh nilai rhitung > rtabel pada taraf signifikansi 5 % dan 1 % (0,237 < 

0,462 > 0,199) yang berarti Ha “diterima” dan Ho “ditolak” dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara iklim sekolah terhadap prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Miftahul Hidayah 

Pekanbaru. Besarnya persentase pengaruh iklim sekolah terhadap prestasi belajar 

siswa sebesar 18,9 %, sedangkan sisanya 81,1 % dipengaruhi oleh faktor lain. 

  

Kata Kunci : Pengaruh, Iklim Sekolah, Prestasi Belajar, Ekonomi 
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ABSTRACT 

Risma Indah Yani, (2019): The Influence of School Climate toward Student 

Learning Achievement on Economics Subject at 

Islamic Senior High School of Miftahul Hidayah 

Pekanbaru 

This research aimed at knowing the influence of school climate toward student 

learning achievement on Economics subject at Islamic Senior High School of 

Miftahul Hidayah Pekanbaru.  It was instigated by students who did not master 

Economics subject, those who did not pay attention to the teacher explaining 

Economics learning, those who could not yet determine their decision in the learning, 

and those who could not elaborate answers of questions addressed by Economics 

subject teachers.  It was a quantitative research.  The subjects of this research were 

the eleventh-grade students, and the object was the influence of school climate toward 

student learning achievement.  Questionnaire and documentation were the techniques 

of collecting the data.  The technique of analyzing the data used to test the hypothesis 

was simple linear regression.  Based on the research finding, it was obtained that the 

score of robserved was higher than rtable at 5% and 1% significant levels 

(0.237<0.462>0.199), it meant that Ha was accepted and H0 was rejected.  It could be 

concluded that there was a significant influence of school climate toward student 

learning achievement on Economics subject at Islamic Senior High School of 

Miftahul Hidayah Pekanbaru.  The percentage of the influence was 18.9%, and the 

rest 81.1% was influenced by other factors. 

Keywords: Influence, School Climate, Learning Achievement, Economics 
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      ملخص 

(: تأثير إقليم المدرسة في إنجاز تعلم التالميذ في مادة 9102رسما إنداه ياني، )
االقتصاد في مدرسة مفتاح الهداية الثانوية اإلسالمية 

 بكنبارو

تأثري إقليم ادلدرسة يف إجناز تعلم التالميذ يف مدى دلعرفة يهدف ىذا البحث 
خلفية ىذا البحث  .الثانوية اإلسالمية بكنبارومادة االقتصاد يف مدرسة مفتاح اذلداية 

ىي وجود التالميذ الذين ال يتقنون مبواد االقتصاد ووجود التالميذ الذين ال يهتمون 
يف التعلم ومل  اختاذ القراراتمل يتمكن التالميذ بادلعلمني عند تقدمي مواد االقتصاد و 

لم االقتصاد. وىذا البحث يتمكن التالميذ فك اإلجابات عن األسئلة اليت طرحها مع
تأثري إقليم ادلدرسة يف أفراده تالميذ الفصل احلادي عشر وموضوعو  ىو البحث الكمي.
. جلمع البيانات، استخدمت طريقة االستبيان والتوثيق. أما تقنية إجناز تعلم التالميذ

. لبسيطاالحندار اخلطي احتليل البيانات ادلستخدمة الختبار الفرضية يف ىذا البحث فهي 
% 5 جدول يف مستوى ىامr >حساب rبالنظر إىل نتيجة البحث، وجدت قيمة 

( أي أن الفرضية البديلة مقبولة والفرضية 7،199 > 7،462 < 7،237% )1و
إقليم ادلدرسة يف إجناز تعلم ادلبدئية مردودة. فلذلك استنتج أن ىناك تأثري ىام بني 

. ومدى ح اذلداية الثانوية اإلسالمية بكنباروالتالميذ يف مادة االقتصاد يف مدرسة مفتا 
% 81،1% و18،9نسبة مئوية من تأثري إقليم ادلدرسة يف إجناز تعلم التالميذ ىي 

 الباقي أثره العوامل األخرى. 

 تأثير، إقليم المدرسة، إنجاز التعلم، االقتصادالكلمات األساسية: 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi 

sumber daya manusia melalui kegiatan pengajaran yang diselenggarakan di 

Sekolah sebagai lembaga formal. Sedangkan pendidian sekolah adalah amanah 

untuk mengembangkan sumber daya manusia telah dilakukan secara sistematis, 

praktis, dan berjenjang. Salah satu faktor yang menentukan berhasil tidaknya 

dalam proses belajar mengajar adalah iklim sekolah.  

Iklim sekolah adalah hati dan jiwa dari sekolah yang terdiri dari siswa, 

guru, kepala sekolah dan staf yang mencintai sekolah dan mereka selalu 

merindukan waktu-waktu disekolah. Iklim sekolah adalah kualitas sekolah yang 

membantu setiap individu merasa dirinya dihargai saat berada disekolah tersebut 

dan merasa adanya rasa kebersamaan. Iklim sekolah pada dasarnya dapat 

dikemukakan sebagai iklim organisasi yang terjadi pada suatu sekolah. Iklim 

sekolah merupakan hasil dari media interaksi dalam organisasi sekolah. Iklim 

sekolah merupakan atmosfer sosial dari suatu lingkungan belajar sebagai ciri 

utama dari suatu sekolah. Kualitas suatu sekolah yang relatif bertahan merupakan 

kondisi dimana proses pendidikan terjadi disekolah, dan peran guru merupakan 

hal yang utama dalam proses tersebut. 
1
 

Iklim sekolah merupakan persepsi sosial terhadap lingkungan yang 

terdapat di Sekolah pada dimensi-dimensi sebagai berikut : pertama, iklim sekolah 

                                                             
1
 Uhar Saputra, Administrasi Pendidikan Edisi Revisi, (Bandung : PT Refika Aditama, 2013) h 8 
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merupakan faktor kontekstual yang mempengaruhi pembelajaran dan 

perkembangan siswa di Sekolah, kedua,iklim sekolah relatif stabil dari waktu 

kewaktu dan ketiga, iklim sekolah dapat dirasakan bermakna bagi banyak warga 

yang terlibat didalamnya. Pengertian iklim sekolah ini merujuk pada persepsi 

terhadap lingkungan sosial yang dimiliki guru, siswa maupun staf akademik 

lainnya di Sekolah, dibandingkan dengan keadaan obyektifnya. Iklim sekolah 

merupakan “jantung” dan “ruh” sekolah, yang membuat seseorang guru ataupun 

siswa memiliki perasaan tertentu pada sekolahnya, seperti perasaan senang atau 

justru sebaliknya. Sekolah yang memiliki iklim sekolah yang positif akan 

mengundang guru dan siswa merasa nyaman berada didalamnya dan mendorong 

mereka menampilkan kemampuan terbaiknya. Siswa akan termotivasi untuk 

menunjukkan pencapaian akademis, dan disisi lain tidak berminat pada aktivitas 

agresif.
2
 

Indikator-indikator dari iklim sekolah adalah : 

1. Guru-guru merasa nyaman, berpuas hati, dan berkeyakinan, 

2. Guru-guru tidak merasa tertekan dan memberikan perhatian kepada 

kemajuan peserta didik, 

3. Kepala sekolah memiliki keyakinan terhadap kinerjanya, dan memiliki 

kepedulian, 

4. Peserta didik merasa nyaman dan belajar bersungguh-sungguh.
3
 

                                                             
2 Sri Rahmawati, Peran Iklim Sekolah Terhadap Perundungan, Jurnal Psikologi Volume 

43, Nomor 2, 2016, h 169 
3
 Supardi, Sekolah Efektif, Konsep Dasar & Praktiknya, (Jakarta : PT Rajagrafindo 

Persada, 2013) h 209 
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Proses belajar mengajar erat sekali kaitannya dengan lingkungan atau 

situasi dimana proses belajar mengajar itu berlangsung. Meskipun prestasi belajar 

juga dipengaruhi oleh banyak aspek, seperti gaya belajar peserta didik, guru, 

fasilitas yang tersedia, pengaruh iklim sekolah masih sangat penting. Hal ini 

beralasan, karena ketika peserta didik belajar disekolah, lingkungan sekolah, baik 

itu lingkungan fisik maupun non fisik kemungkinan mendukung mereka atau 

bahkan malah menganggu mereka. Lebih lanjut, Moos dalam Walberg 

mengatakan bahwa iklim sekolah mempunyai pengaruh yang penting terhadap 

kepuasan, belajar, dan pertumbuhan / perkembangan pribadi peserta didik. Kedua 

pendapat itu sangat beralasan karena hal-hal tersebut gilirannya akan 

memengaruhi prestasi belajar peserta didik.
4
  

Prestasi belajar merupakan bagian yang terpenting dalam pencapaian 

tujuan pembelajaran. Mengingat hasil belajar yang diperoleh oleh siswa setelah 

mengikuti proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Prestasi belajar 

merupakan tingkat kemanusiaan yang dimiliki siswa dalam menerima, menolak 

dan menilai informasi-informasi sesuai dengan tingkat keberhasilan sesuatu dalam 

mempelajari materi pelajaran, yang dinyatakan dalam bentuk nilai setiap bidang 

study setelah mengalami proses belajar mengajar. Menururt Slameto bahwa ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar diantaranya adalah faktor 

intern, meliputi : faktor jasmani, faktor psikologi, dan faktor ekstern meliputi : 

faktor keluarga, faktor masyarakat, dan sekolah itu sendiri.
5
  

                                                             
4 Hadiyanto,  Teori & Pengembangan Iklim Kelas & Iklim Sekolah, (Jakarta : Kencana, 

2016), h 112 
5
 Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, (Jakarta :  PT Rineka 

Cipta, 2013) h 58 
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Peserta didik akan mengalami berbagai masalah disaat proses belajar 

mengajar untuk mencapai prestasi belajarnya. Ada anak yang sering mendapatkan 

prestasi yang memuaskan, ada pula yang sebaliknya. Setiap siswa memang tidak 

ada yang sama, perbedaan individual inilah yang menyebabkan perbedaan prestasi 

belajar dikalangan siswa. Prestasi belajar bagi siswa sangat penting karena 

prestasi belajar merupakan salah satu gambaran tingkat keberhasilan dari kegiatan 

selama mengikuti pelajaran. Keberhasilan siswa mengikuti proses pembelajaran 

dapat dilihat dari prestasi yang dicapainya. Jika prestasi belajar siswa tinggi maka 

proses pembelajaran dikatakan berhasil. Namun, jika prestasi belajar siswa rendah 

dan tidak sesuai dengan kriteria kelulusan yang telah ditentukan maka proses 

pembelajaran dapat dikatakan belum berhasil. Salah satu tujuan dalam proses 

pembelajaran adalah meraih suatu prestasi dalam belajar.  

Indikator-indikator prestasi belajar siswa adalah : 

1. Daya serap siswa 

2. Perilaku yang tampak pada siswa
6
 

Menurut hasil pengamatan awal yang dilakukan penulis di Madrasah Aliyah 

Miftahul Hidayah Pekanbaru sudah memiliki iklim sekolah yang baik, seperti  

Adanya hubungan yang akrab, penuh pengertian, dan rasa kekeluargaan antar 

civitas sekolah. Semua kegiatan sekolah diatur dengan tertib, dilaksanakan dengan 

penuh tanggungjawab dan merata. Di dalam kelas dapat dilihat adanya aktivitas 

belajar mengajar yang tinggi. Suasana kelas tertip, tenang, jauh dari kegaduhan 

dan kekacauan. Meja kursi serta peralatan lainnya yang terdapat di kelas 

                                                             
6
 Supardi, op.Cit, h 137 
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senantiasa ditata dengan rapi dan dijaga kebersihannya. Namun penulis masih 

menemukan gejala-gejala sebagai berikut : 

1. Masih ada siswa yang belum menguasai materi pelajaran yang telah 

disampaikan guru mata pelajaran ekonomi 

2. Masih ada siswa yang kurang memperhatikan ketika guru menyampaikan 

materi pelajaran 

3. Masih ada siswa yang belum bisa menentukan keputusannya didalam 

belajar 

4. Masid ada siswa yang belum bisa menguraikan jawaban dari soal yang 

diberikan guru 

Melihat gejala-gejala tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Iklim Sekolah Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di Madrasah Aliyah Miftahul Hidayah 

Pekanbaru” 

B. Penegasan Istilah 

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang dapat 

membentuk watak, kepercayaan, dan perbuatan seseorang
7
, maka pengaruh 

dalam penelitian ini yakni suatu hal yang mampu memberikan perubahan 

terhadap objek dengan tindakan-tindakannya. 

2. Prestasi Belajar 

Prestasi adalah penilaian  hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan 

dalam bentuk simbol, angka, huruf maupun kalimat yang dapat 

                                                             
7
 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  (Jakarta : Balai Pustaka, 2012) h 156 
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mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode 

tertentu. Dengan mengetetahui prestasi belajar siswa dapat diketahui 

kedudukan anak dalam kelas, apakah anak itu termasuk kelompok anak yang 

pandai, sedang atau kurang. Prestasi belajar seseorang sesuai dengan tingkat 

keberhasilan sesuatu dalam mempelajari materi pelajaran yang dinayatakan 

dalam bentuk nilai atau raport setiap bidang studi setelah mengalami proses 

belajar mengajar.
8
 Prestasi belajar merupakan hasil kegiatan belajar, yaitu 

sejauh mana peserta didik menguasai bahan pelajaran yang diajarkan, yang 

diikuti oleh munculnya perasaan puas bahwa ia telah melakukan sesuatu 

dengan baik. Hal ini berarti prestasi belajar hanya bisa diketahui jika telah 

dilakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa.
9
 

Kesimpulan prestasi belajar adalah hasil dari pencapaian siswa baik 

berbentuk angka ataupun yang lainnya, yang mengatakan kalau siswa tersebut 

telah berhasil (mencapai prestasi belajar). 

3. Iklim Sekolah  

Iklim sekolah adalah situasi atau suasana yang muncul karena adanya 

hubungan antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, guru dengan 

peserta didik atau hubungan antar peserta didik yang menajdi ciri khas 

sekolah yang ikut memengaruhi proses belajar mengajar disekolah.
10

 

Kesimpulan  iklim sekolah adalah keadaan suatu sekolah diaman yang 

menggambarkan sekolah tersebut, atau yang bisa disebut ciri suatu sekolah.  

                                                             
8
 Muhammad Fathurrohman Dan Sulistiyorini, Belajar & Pembelajaran Meningkatkan 

Mutu Pembelajaran Sesuai Standar Nasional, (Yogyakarta : Kalimedia, 2018), H 119 
9 Syarif Hidayat Dan Asrori, Manajemen Pendidikan Substansi Dan Implementasi  

Dalam Praktik Pendidikan Di Indonesia,(Tangerang : Pustaka Mandiri, 2013),  h 83 
10 Hardiyanto, Op. Cit, h 89 
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C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah  

Melihat dari gejala-gejala yang penulis uraikan. Penulis menemukan 

masalah sebagai berikut : 

a) Prestasi belajar siswa belum maksimal 

b) Iklim sekolah belum berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa 

c) Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim sekolah terhadap prestasi 

belajar siswa 

d) Pengaruh iklim sekolah terhadap prestasi belajar siswa 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penelitian  

dibatasi pada aspek Pengaruh Iklim Sekolah dilihat dari dimensi fisik,  

dimensi akademik dan dimensi sosial terhadap Prestasi Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Miftahul Hidayah Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Melihat dari identifikasi masalah dan batasan masalah, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : “ Seberapa besarkah pengaruh  iklim 

sekolah terhadap prestasi belajar siswa IPS pada mata pelajaran Ekonomi di 

Madrasah Aliyah Miftahul Hidayah Pekanbaru.” 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berhubungan dengan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui besarnya Pengaruh Iklim Sekolah Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa di Madrasah Aliyah Miftahul Hidayah Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 

a) Bagi penulis Penelitian ini bermanfaat sebagai persyaratan untuk 

mencapai gelar sarjana pendidikan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b) Bagi Guru Sebagai bahan masukan oleh guru dalam menciptakan iklim 

sekolah yang kondusif sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

c) Bagi Sekolah Di harapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan mutu 

sekolah melalui peningkatan kualitas dalam pembelajaran, khususnya 

dalam menciptakan iklim sekolah yang kondusif serta peningkatan 

prestasi belajar siswa yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan. 

d) Bagi Peneliti Lain Hasil penelitian ini dapat menambah informasi bagi 

peneliti lainnya dalam meneliti pengaruh iklim sekolah terhadap 

prestasi belajar siswa. 
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 BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Iklim Sekolah 

1. Pengertian Iklim Sekolah 

Kata “iklim” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah suasana, 

keadaan waktu (peristiwa).
9
 Kemudian “sekolah” menurut Engkoswara 

adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan dalam waktu yang sangat 

teratur, program yang sangat kaya dan sistematik, dilakukan oleh tenaga 

kependidikan yang profesional dalam bidangnya  dan dilengkapi dengan 

fasilitas yang memadai.
10

 Berdasarkan arti kedua kata tersebut, berarti iklim 

sekolah adalah suasana atau keadaan yang meliput hubungan orang-orang 

yang bekerja di dalamnya pada suatu sekolah. 

Iklim sekolah adalah keadaan sekitar sekolah dan suasana yang sunyi dan 

nyaman yang sesuai dengan kondusif untuk pembelajaran yang dapat 

meningkatkan prestasi akademik.
11

 Iklim sekolah adalah faktor utama yang 

menentukan keadaan kualitas pembelajaran yang dihadapi peserta didik 

disekolah. Iklim sekolah merupakan faktor penting didalam menentukan 

efektivitas sekolah, jika efektivitas itu diukur dengan pembelajaran peserta 

didik dan prestasi akademik yang gemilang.
12

 

 

                                                             
9 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2013) h 435 
10 Uhar saputra, Administrasi Pendidikan,(Bandung : PT Refika Aditama, 2013),  h 29 
11 Supardi, Sekolah Efektif, Konsep Dasar Dan Praktiknya, (Jakarta : Rajawali Press, 

2013) h 207 
12 Ibid h 208 
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Iklim sekolah adalah situasi atau suasana yang muncul karena adanya 

hubungan antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, guru dengan 

peserta didik atau hubungan antar peserta didik yang menjadi ciri khas 

sekolah yang ikut memengaruhi belajar mengajar disekolah.
13

 Iklim sekolah 

menggambarkan keadaan warga sekolah tersebut dalam keadaan riang dan 

mesra ataupun kepedulian antara satu dan yang lainnya.  

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa iklim sekolah dibentuk oleh 

hubungan timbal balik antara perilaku kepala sekolah dan perilaku guru 

sebagai satu kelompok dimana peilaku kepala sekolah dapat mempengaruhi 

interaksi interpersonal para guru. Iklim sekolah yang baik dan kondusif bagi 

kegiatan pendidikan akan menghasilkan interaksi edukatif dan memberikan 

ruang bagi kreativitas dan inovasi akan mendorong para guru untuk 

berkinerja kreatif dan inovatif sehingga upaya pencapaian tujuan pendidikan 

sekolah berjalan dengan baik pula. 

 

2. Manfaat Iklim Sekolah 

Sekolah akan mempunyai perasaan psikologis yang berbeda dengan 

sekolah lainnya, karena karakter yang berbeda. Karakter tersebut 

menggambarkan suatu keadaan iklim sekolah masing-masing, dan iklim 

tersebut akan mempengaruhi perilaku mereka yang terlibat dalam organisasi 

sekolah tersebut. Iklim sekolah yang baik dan kondusif bagi kegiatan 

pendidikan akan menghasilkan interaksi edukatif yang efektif, demikian juga 

                                                             
13

 Hadiyanto, Teori & Pengembangan Iklim Kelas & Iklim Sekolah, (Jakarta : Kencana, 

2016), h 89 
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iklim sekolah yang memberikan ruang bagi kreativitas dan inovasi akan 

mendorong para guru untuk bekinerja kreatif dan inovatif, sehingga upaya 

pencapaian tujuan pendidikan sekolah akan berjalan dengan baik. Keadaan 

sebaliknya akan terjadi jika iklim sekolah tidak kondusif bagi perwujudan 

kinerja yang efektif, kreatif, dan inovatif.
14

 

Iklim sekolah yang positif dan kondusif dapat membentuk peserta didik 

berkelakuan baik dan prestasi akademiknya meningkat. Iklim sekolah adalah 

faktor utama yang menentukan keadaan kualitas pembelajaran yang dihadapi 

oleh peserta didik disekolah. Iklim sekolah adalah faktor penting didalam 

menentukan efektivitas sekolah, jikalau efektivitas itu diukur dengan 

pembelajaran peserta didik dan preastasi yang gemilang.
15

 

Merujuk pada berbagai hasil penelitian, Marshall (2002) memberikan 

beberapa kesimpulan mengenai pentingnya iklim sekolah bagi berbagai 

pihak, sebagai berikut : 

a. Iklim sekolah dapat memengaruhi banyak orang disekolah, misalnya, 

iklim sekolah yang positif telah dikaitkan dengan emosi dan perilaku 

siswa yang bermasalah. 

b. Iklim sekolah di perkotaan berisiko tinggi menunjukkan bahwa 

lingkungan yang positif, mendukung, dan budaya sadar iklim sekolah 

signifikan dapat membentuk  kesuksesan siswa perkotaan dalam 

memperoleh prestasi akademik. Para peneliti juga menemukan bahwa 

                                                             
14 Uhar Suharsaputra. Administrasi Pendidikan, (Bandung : PT Refika Aditama, 2013) h 

85 
15 Supardi,Kinerja Guru,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013) h 122 
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iklim sekolah yang positif memberikan perlindungan bagi anak dengan 

lingkungan belajar yang mendukung serta mencegah perilaku anti-sosial. 

c. Hubungan interpersonal yang positif dan kesempatan belajar yang 

optimal bagi siswa di semua lingkungan demografis dapat meningkatkan 

prestasi dan mengurangi perilaku maladaptive. 

d. Iklim sekolah yang positif berkaitan dengan peningkatan kepuasan kerja 

bagi personil sekolah. 

e. Iklim sekolah dapat memainkan peran penting dalam menyediakan 

suasana sekolah yang sehat dan positif. 

f. Interaksi dari berbagai sekolah dan faktor iklim kelas dapat memberikan 

dukungan yang memungkinkan semua anggota komunitas sekolah untuk 

mengajar dan belajar dengan optimal. 

g. Iklim sekolah, termasuk kepercayaan, menghormati, saling mengerti 

kewajiban, dan perhatian untuk kesejahteraan lainnya, memiliki pengaruh 

yang kuat terhadap pendidik da peserta didik, hubungan antarpeserta 

didik, serta prestasi akademis, dan kemajuan sekolah secara keseluruhan. 

Iklim sekolah yang postif merupakan lingkungan yang kaya, untuk 

pertumbuhan peribadi dan keberhasilan akademis.
16

 

Iklim sekolah yang kondusif adalah dapat memberikan kenyaman untuk 

siswa sehingga siswa bisa belajar dengan fokus dan merasa nyaman. 

Sehingga akan mempengaruhi prestasi belajar siswa.  

 

                                                             
16 Supardi, Sekolah Efektif Konsep Dasar Dan Praktiknya, Op.Cit, h 230 
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3. Indikator Iklim Sekolah 

Iklim sekolah yang kondusif baik kepala sekolah, guru, maupun peserta 

didik memiliki semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing, kepala sekolah dan guru memiliki etos kerja dan peserta 

didik memiliki etos belajar, sedikit pelanggaran disiplin dan tata tertib 

sekolah baik oleh guru maupun peserta didik. Iklim sekolah yang kondusif 

memiliki ciri-ciri sebagai beikut : (1) guru-guru merasa nyaman, berpuasa 

hati, dan berkeyakinan, (2) guru-guru tidak merasa tertekan dan memberikan 

perhatian kepada kemajuan peserta didik, (3) kepala sekolah memiliki 

keyakinan terhadap kinerjanya, dan memiliki kepedulian, (4) peserta didik 

merasa nyaman dan belajar bersungguh-sungguh.
17

 

Iklim sekolah dapat dimaknai dalam tiga dimensi;  fisik, sosial dan 

akademik. Dimensi fisik antara lain berbicara tentang tampilan gedung 

sekolah dan ruang kelas, jumlah rombongan belajar dan rasio guru dengan 

siswa, pengaturan ruang kelas, serta ketersediaan sumber daya dan keamanan 

maupun kenyamanan. Dimensi sosial terdiri atas kualitas hubungan antar 

pribadi antara siswa, guru dan staff, perlakuan adil dan setara dari guru 

terhadap siswa dan staff, tingkat kompetisi dan perbandingan sosial antara 

siswa, dan keterlibatan warga sekolah dalam pengambilan keputusan. 

Dimensi ketiga menggambarkan kualitas pembelajaran, harapan guru pada 

pencapaian hasil belajar siswa, serta sejauhmana kontrol/monitoring sekolah 

                                                             
17 Supardi, Kinerja Guru, ( Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2013) h 123 
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terhadap kemajuan belajar siswa yang juga dikomunikasikan kepada 

orangtua.
18

 

Menurut Sutisna sekolah berfungsi dengan baik dan sempurna, 

diperlukan beberapa aspek iklim sekolah. Aspek iklim sekolah yang perlu 

diperhatikan meliputi : a) Interaksi dengan indikator interaksi peserta didik 

dengan guru, interaksi dengan karyawan, interaksi peserta didik dengan 

peserta didik lain. b) Proses belajar dengan indikator suasana demokratis, 

kepedulian, keterbukaan, dan kebersamaan. c) Kondisi sekolah, maksudnya 

kondisi sarana dan prasarana sekolah untuk menjalankan kegiatan 

keagamaan, meliputi sarana ibadah, tempat diskusi, ceramah, seminar dan 

dialog, serta sarana lain yang menunjang. Aspek kondisi sekolah memiliki 

indikator keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, dan keindahan.
19

 

Iklim sekolah juga memiliki beberapa dimensi, diantaranya : (1) ekologi ; 

unsur ini merujuk kepada aspek fisik dan material sekolah, yang meliputi 

kebersihan, keselamatan, penggunaan sumberdaya secara hemat dan efisien, 

kenyamanan serta keindahan. (2) miliu / aspek sosial ; unsur ini meliputi  

pada saling menghormati, rasa tanggung jawab, kerja sama, kebersamaan, 

kebangggan, kesetiaan, kemesraan dan kegembiraan, serta keadilan. (3) 

sistem sosial ;  unsur ini merujuk pada aspek struktur administrasi, bagaimana 

cara pengambilan keputusan, dan pola komunikasi dikalangan anggota 

                                                             
18

 Rahmania Utari, Priadi Surya, Tina Rahmawati, Pembentukan Iklim Sekolah Dalam 

Perspektif Learning Comunity, Volume 24, Nomor 1, Maret 2013, h 21-22 
19

 Sutisno, Rawita, Mengelola Sekolah Efektif (Perspektif Managerial Dan Iklim 

Sekolah), (Yogyakarta : Laks Bang Preesindo 2013) h 65 



15 

 

sekolah. (4) budaya sekolah ; unsur ini meliputi nilai-nilai dan moral yang 

menjadi kesepakatan bersama disekolah.
20

 

 

B. Prestasi Belajar 

1. Pengertian Prestasi Belajar 

Istilah prestasi belajar terdiri dari dua suku kata, yaitu prestasi dan 

belajar. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan 

prestasi islaha “Hasil yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan, dan 

sebagainya)”
21

. Menurut Suharsimi Arikunto, “ prestasi adalah hasil kerja 

yang keadaannya kompleks”
22

. Dengan demikian prestasi adalah hasil usaha 

yang telah dilakukan seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan atau 

perbuatan. 

Sedangkan belajar menurut pengertian secara psikologis, merupakan 

suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

interaksi dari lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. 

Menurut Biggs dalam pendahuluan buku teaching of learning mendefinisikan 

belajar kedalam tiga rumusan, yaitu : rumusan kuantitatif, rumusan 

institusional, dan rumusan kualitatif.
23

 

                                                             
20 Supardi, Sekolah Efektif, Op.Cit, h 215 
21 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : 

Balai Pustaka, 2013) cet ke 2, h 895 
22 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta : PT Bumi Aksara, 

2012), cet ke 1, h 4 
23 Rohmalina Wahab, Psikologi Belajar, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015) h 243 
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Secara kuantitatif (ditinjau dari sudut jumlah), belajar berarti kegiatan 

pengisian atau pengembangan kemampuan kognitif dengan fakta sebanyak-

banyaknya, jadi belajar dalam hal ini dipandang dari sudut berapa banyak 

materi yang dikuasai siswa. Secara institusional (tujuan kelembagaan), belajar 

dipandang sebagai proses “validasi” atau pengabsahan terhadap penguasaan 

siswa atas materi-materi yang telah ia pelajari. Bukti institusional yang 

menunjukkan siswa telah belajar dapat diketahui sesuai dengan proses belajar 

mengajar. Ukurannya semakin baik mutu guru mengajar akan semakin baik 

pula mutu perolehan pelaku belajar yang kemudian dinayatakn skor. Adapun 

pengertian belajar secara kualitatif (tinjauan mutu) ialah proses memperoleh 

arti-arti dan pemahaman-pemahaman serta cara-cara menafsirkan dunia 

disekeliling pelaku belajar. Belajar dalam pengertian ini difokuskan pada 

tercapainya daya pikir dan tindakan yang berkualitas untuk memecahkan 

masalah-masalah yang kini dan nanti dihadapi pelaku belajar.
24

 

Menurut Slameto pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai berikut : 

belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
25

 

Sedangkan menurut Syaiful Bahri Djamarah belajar adalah serangkaian 

kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai 

hasil pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

                                                             
24 Ibid. 
25

 Slameto, Belajar Dan Faktor Yang Mempengaruhinya,(Jakarta : Rineka Cipta, 2013), h 

23 
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menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik.
26

 Karena belajar merupakan 

suatu proses, maka dari proses tersebut akan memperoleh hasil. Hasil proses 

belajar itulah yang merupakan prestasi belajar. 

Prestasi belajar menurut Yaspir Gandhi Wirawan adalah hasil yang 

dicapai seorang siswa dalam usaha belajarnya sebagaimana dicantumkan di 

dalam nilai lapornya. Melalui prestasi belajar, seorang siswa dapat 

mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapainya dalam belajar.
27

 

Prestasi belajar juga merupakan hasil kegiatan belajar untuk mengetahui 

sejauh mana peserta didik menguasai bahan pelajaran yang diajarkan, yang 

diikuti oleh munculnya perasaan puas  bahwa ia telah melakukan sesuatu 

dengan baik. Hal ini berarti prestasi belajar hanya bisa diketahui jika telah 

dilakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa.
28

 

Prestasi belajar merupakan kemampuan yang meliputi segenap ranah 

psikologi (kognitif, afektif, dan psikomotor) yang berubah sebagai akibat 

pengalaman dan proses belajar peserta didik. Prestasi belajar akan terlihat 

berdasarkan perubahan perilaku sebelum dan sesudah belajar peserta didik. 

Hal tersebut pada dasarnya dapat dijadikan sebagai tolak ukur berhasil atau 

tidaknya suatu kegiatan belajar dan mengajar.
29

 

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa prestasi 

belajar merupakan hasil belajar yang dicapai siswa berupa suatu kecakapan 

                                                             
26 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta : Rineka Cipta, 2015), h 13 
27

 Saefullah, Psikologi Perkembangan Dan Pendidikan, (Bandung : CV Pustaka Setia,  

2013) H 165 
28

 Ibid, h 171  
29

 Euis Karwati Dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas (Classroom Management) 

Guru Profesional Yang Inspiratif, Kreatif, Menyenangkan, Dan Berprestasi, (Bandung : CV 

Alfabeta, 2014) H 155 
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dari kegiatan belajar bidang akademik disekolah pada jangka waktu yang 

dicatat pada setiap akhir semester, hasil pengukuran dari penilaian usaha 

belajar yang dinyatakan dalam bentuk symbol, huruf maupun kalimat, dalam 

bentuk laporan. 

 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Setiap proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar. 

Masalah yang dihadapi adalah sampai di tingkat mana prestasi (hasil) belajar 

yang telah dicapai. Prestasi belajar yang dicapai seorang individu merupakan 

interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam 

(internal) maupun dari luar individu (eksternal). 

Menurut M. Dalyono, faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah 

sebagai berikut : 

a. Faktor Internal (yang berasal dari dalam diri), yaitu : 

1) Kesehatan (jasmani dan rohani) 

2) Intelegensi dan bakat 

3) Minat dan motivasi 

4) Cara belajar seperti teknik-teknik belajar, waktu belajar, tempat, dan 

fasilitas belajar 

b. Faktor Eksternal (yang berasal dari luar diri) yaitu : 

1) Keluarga (pendidikan orang tua, perhatian dan bimbingan orang tua, 

situasi dalam rumah, peralatan atau media belajar dirumah) 

2) Sekolah (kualitas guru, kedisiplinan guru dalam mengajar, metode 

mengajar guru, kurikulum, fasilitas/perlengakapan sekolah, jumlah 

murid perkelas, dan pelaksanaan tata tertib sekolah) 

3) Masyarakat (pergaulan dan tingkat pendidikan) 

4) Lingkungan sekitar (keadaan rumah/bangunan. Lalu lintas, dan 

iklim)
30

 

                                                             
30 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan,(Jakarta : PT Rhineka Cipta,2015) h 55-60 
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Dengan demikian, hasil belajar siswa itu sangat dipengaruhi oleh kedua 

faktor tersebut, baik yang berasal dari dalam diri siswa maupun yang berasal 

dari luar diri siswa. Kedua faktor tersebut akan saling berinteraksi, sehingga 

secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi prestasi belajar 

siswa. 

Pencapaian prestasi yang baik merupakan usaha yang tidak mudah, 

karena prestasi belajar dapat dipengaruhi  oleh beberapa faktor. Dalam 

pendidikan formal guru sebagai pendidik harus dapat mengetahui faktor-

faktof yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa tersebut, karena 

sangat penting untuk dapat membantu siswa dalam rangka pencapaian 

prestasi belajar yang diharapakan. Untuk mencapai prestasi belajar siswa 

sebagaimana diharapkan, maka perlu diperhatikan beberapa faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa, diantaranya : 

a. Faktor Intern 

1) Faktor jasmaniah seperti faktor kesehatan dan cacat tubuh. 

2) Faktor psikologis seperti intelegensi, perhatian, minat dan bakat, 

motif, kematangan, dan kesiapan. 

3) Faktor kelelahan baik jasmani maupun rohani 

b. Faktor Ekstern 

1) Lingkungan keluarga 

2) Lingkungan sekolah 

3) Lingkungan masyarakat
31

 

Ngalim purwanto mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

proses dan hasil belajar siswa setiap orang adalah sebagai berikut : 

a. Faktor luar 

1) Lingkungan : alam dan sosial 

                                                             
31 Slameto, loc.cit,h 54-60 
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2) Instrumental : kurikulum/bahan pelajaran, kemampuan 

guru/pengajar, sarana dan fasilitas, administrasi atau manajemen. 

b. Faktor dalam 

1) Fisiologi : kondisi fisik, kondisi panca indra. 

2) Psikologi : bakat, minat,kecerdasan,motivasi,kemampuan kognitif.
32

 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas tentang faktor-faktor 

yang  mempengaruhi prestasi belajar maka penelitian ini dibatasi pada faktor 

eksternal (iklim sekolah). 

3. Indikator Prestasi Belajar 

Indikator prestasi belajar adalah hasil belajar yang meliput segenap ranah 

psikologis yang berubah akibat pengalaman dan proses belajar siswa. Ranah 

psikologis ini berupa ranah cipta (kognitif), ranah rasa (afektif), dan ranah 

karsa (psikomotorik). 

Kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar siswa ialah 

dengan mengetahui garis-garis besar indikator (petunjuk adanya prestasi 

tertentu) dikaitkan dengan jenis prestasi yang hendak diukur. Indikator 

prestasi belajar siswa menurut Muhibbin Syah adalah sebagai berikut : 

a. Ranah cipta kognitif diantaranya siswa dapat menunjukkan, 

membandingkan, menghubungkan, menyebutkan, menjelaskan, 

mendefinisikan, dan memberikan contoh. 

b. Ranah afektif diantaranya siswa dapat menunjukkan sikap menerima, 

menunjukkan sikap menolak, mengakui dan menyakiti, mengingkari dan 

menjelmakan dalam pribadi dan perilaku sehari-hari. 

                                                             
32

 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014) h 

106 
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c. Ranah karsa psikomotorik diantaranya siswa dapat mengkoordinasikan 

gerak mata, tangan, kaki dan anggota tubuh lainnya, mengucapkan, 

membuat mimik dan gerakan jasmani.
33

 

Berdasarkan uraian diatas maka indikator prestasi belajar yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah nilai rata-rata hasil ulangan semester ganjil siswa 

dari ranah kognitif dengan penilaian tes tertulis. 

C. Pengaruh Iklim Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Siswa 

Proses belajar mengajar erat sekali kaitannya dengan lingkungan atau situasi 

dimana proses belajar mengajar itu berlangsung. Meskipun prestasi belajar juga 

dipengaruhi oleh banyak aspek, seperti gaya belajar peserta didik, guru, fasilitas 

yang tersedia, pengaruh iklim sekolah masih sangat penting. Hal ini beralasan, 

karena ketika peserta didik belajar disekolah, lingkungan sekolah, baik itu 

lingkungan fisik maupun non fisik kemungkinan mendukung mereka atau bahkan 

malah menganggu mereka. Lebih lanjut, Moos dalam Walberg mengatakan bahwa 

iklim sekolah mempunyai pengaruh yang penting terhadap kepuasan, belajar, dan 

pertumbuhan / perkembangan pribadi peserta didik. Kedua pendapat itu sangat 

beralasan karena hal-hal tersebut gilirannya akan memengaruhi prestasi belajar 

peserta didik.
34

  

Memperoleh prestasi belajar yang baik tidaklah mudah, banyak faktor yang 

mempengaruhi. Faktor siswa memegang peranan dalam mencapai prestasi belajar 

                                                             
33 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung : PT 

Remaja Rosdakarya, 2014), h 148-150 
34

 Hadiyanto,  Teori & Pengembangan Iklim Kelas & Iklim Sekolah, (Jakarta : Kencana, 

2016), h 112 
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yang baik, prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh iklim sekolah. Iklim sekolah 

merupakan lingkungan belajar yang mendorong perilaku positif dan kepribadian 

sama sehingga menciptakan proses belajar mengajar yang optimal.
35

 Proses 

pembelajaran yang menghasilkan prestasi belajar yang tinggi dipengaruhi oleh 

berbagai faktor lain, faktor eksternal misalnya, lingkungan belajar disekolah, baik 

lingkungan fisik maupun nonfisik. Komponen-komponen lingkungan tersebut bila 

dipersatukan dapat disebut iklim sekolah. 
36

 

 

D. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai perbandingan guna 

menghindari manipulasi terhadap sebuah karya tulisan ilmiah dan menguatkan 

bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah dilakukan oleh 

orang lain. Penelitian terdahulu yang relevan pernah dilakukan oleh : 

1. Ulvia Sakinah (2014), meneliti tentang Pengaruh Iklim Sekolah Terhadap 

Kinerja Guru Disekolah Mennegah Atas Negeri 1 Batu Bersurat Kecamatan 

XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Dengan hasil penelitan terdapat 

pengaruh yang signifikan antara iklim sekolah dan kinerja guru di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. 

Pengaruh tersebut sebesar 79,74 % sedangkan yang lainnya 20,26 % 

                                                             
35 Salma, Pengaruh Iklim Sekolah Dan Kedisiplinan Terhadap Prestasi Belajar Siswa, 

(Jurnal Elektika, April 2013,Volume 1 Nomor 1) h 76, 20 November 2018 
36 Romanus Mudjijana, Hubungan Antara Iklim Sekolah Dan Kecerdasan Emosional 

Siswa Dengan Prestasi Belajar Siswa, (Jurnal Pendidikan Penabur, No 02/Th III Maret 2004) H 

85, 20 November 2018 
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dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Hal ini  berarti semakin baik iklim 

sekolah maka semakin baik pula kinerja guru tersebut.
37

 

2. Siti Umayya (2017), meneliti tentang, Pengaruh Ganjaran (Reward) Dan 

Hukuman (Punishment) Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Bidang Studi 

Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Kejuruan Kansai Pekanbaru. 

Dengan hasil penelitian besarnya presentase pengaruh ganjaran dan hukuman 

terhadap prestasi belajar siswa sebesar 31,1 %, sedangkan sisanya sebesar 

68,9 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

tersebut.
38

 

 

E. Konsep Operasional  

Konsep operasional adalah penjabaran dalam bentuk konkret bagi konsep 

teoritis agar lebih mudah dipahami dan dapat diterapkan dilapangan sebagai acuan 

dalam penelitian, bagaimana yang seharusnya terjadi dan tidak boleh menyimpang 

dari konsep teoritis. Konsep operasional ini juga merupakan batasan-batasan 

terhadap kerangka teoritis. Hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi salah 

pengertian dalam penulisan ini. Konsep operasional Variabel iklim sekolah (X) 

menggunakan indikator-indikator dalam iklim sekolah. Sedangkan prestasi belajar 

(Y) menggunakan indikator-indikator dalam prestasi belajar siswa. Adapun 

operasional dalam penelitain ini adalah sebagai berikut : 

                                                             
37 Ulvia Sakinah, Pengaruh Iklim Sekolah Terhadap  Kinerja Guru Di Sekolah Mennegah 

Atas Negeri 1 Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.(UIN SUSKA, 

2014) 
38 Siti Umayya, Pengaruh Ganjaran (Reward) Dan Hukuman (Punishment) Terhadap 

Prestasi Belajar Siswa Pada Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah 

Kejuruan Kansai Pekanbaru. (UIN SUSKA, 2017) 
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1. Indikator Iklim Sekolah 

A. Dimensi Fisik 

1. Siswa membersihkan ruang belajar, WC, dan teras sekolah tanpa di 

minta 

2. Sekolah memiliki pagar, pos satpam, dan security 

3. Ruang belajar siswa terpenuhi pencahayaan dan udaranya (terdapat 

lampu, kipas angin, jendela) 

4. Terdapat mural di tembok sekolah yang berisikan kata-kata mutiara, 

lukisan pahlawan, visi dan misi sekolah 

5. Siswa mematuhi tata tertib sekolah 

6. Sekolah memiliki lapangan upacara 

7. Siswa dan guru menggunakan media atau alat bantu belajar yang 

bervariasi 

B. Dimensi Akademik 

1. Siswa diberikan tugas kelompok oleh guru 

2. Siswa berani menyampaikan pendapat mengenai metode-metode 

pembelajaran yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar 

3. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya kepada guru mengenai 

materi yang di sampaikan 

4. Siswa yang tidak pernah membolos di jam pelajaran ekonomi akan 

mendapatkan nilai tambahan 

5. Dalam memberikan pelajaran guru tidak membeda-bedakan siswa 

6. Guru mengakhiri pelajarannya tepat waktu 
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7. Guru menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan 

selama proses belajar mengajar 

C. Dimensi Sosial 

1. Guru bersedia mendengarkan keluh kesah siswa diluar jam pelajaran 

2. Guru selalu memberikan bantuan pembelajaran penjelasan ulang 

apabila ada siswa yang kesulitan dalam belajar 

3. Siswa mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru 

4. Siswa saling menjaga dan mengingatkan untuk tidak merusak semua 

fasilitas sekolah 

5. Siswa menjaga sikap untuk saling menghormati dan menghargai 

serta menghindari sikap sinis dan mengejek sesama teman di sekolah 

6. Siswa memilih kelompok study atau teman belajar di sekolah 

7. Civitas akademik sekolah saling berkomunikasi dengan santun 

 

2. Indikator Prestasi Belajar Siswa 

Indikator-indikator dari variable Y (prestasi belajar) adalah tercapainya 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru mata pelajaran ekonomi. 

Dengan data diambil dari lapor hasil ujian semester ganjil siswa. 
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F. Asumsi Dasar Dan Hipotesis Penelitian 

1. Asumsi Dasar 

1) Iklim sekolah baik maka prestasi belajar siswa baik 

2) Iklim sekolah berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa 

3) Prestasi belajar siswa berbeda-beda. 

2. Hipotesis Penelitian 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara iklim sekolah terhadap prestasi 

belajar 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara iklim sekolah terhadap 

prestasi belajar 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada awal semester ganjil tahun ajaran 

2018/2019 yaitu pada tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan 15 Agustus 2019.  

Tempat penelitian ini adalah di Madrasah Aliyah Miftahul Hidayah Pekanbaru. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS di Madrasah 

Aliyah Miftahul Hidayah Pekanbaru. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah 

iklim sekolah dan prestasi belajar siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi Di 

Madrasah Aliyah Miftahul Hidayah  Pekanbaru.  

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI pada Mata 

Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Miftahul Hidayah Pekanbaru. Teknik 

pengambilan sampel dilakukan secara sampling jenuh. Dengan jumlah sampel 

sebanyak 69 responden. Populasi yaitu seluruh kelas XI yang terdiri dari XI1 dan 

XI2 pada Mata Pelajaran Ekonomi. 

D. Teknik Pengumpulan data 

1. Angket atau Kuesioner 

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik cara pengumpulan data 

secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya-jawab dengan 

responden). Instrumen alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi 

sejumlah pertanyaan responden dengan angket tertutup, pertanyaan-
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pertanyaan tersebut telah memiliki alternatif jawaban (option), responden 

hanya memilih alternatif jawaban yang telah disediakan.
39

 Angket merupakan 

pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
40

 

Angket yang digunakan didesain berdasarkan skala model likert yang 

berisi sejumlah pertanyaan dan pernyataan yang menanyakan dan 

menyatakan objek atau aspek-aspek yang hendak diungkap. Dalam penelitian 

ini menggunakan angket terstruktur. Angket dilakukan dengan mengajukan 

sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden yaitu siswa kelas XI Madrasah 

Aliyah Miftahul Hidayah Pekanbaru. Dalam hal ini responden diminta untuk 

memilih salah satu opsi jawaban. Angket digunakan pada variabel Iklim 

Sekolah (X). 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisisi dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar maupun elektronik, sesuai bahan yang relevan dengan objek 

penelitian.
41

 

Adapun dokumen-dokumen tersebut yaitu data sejarah berdirinya, tujuan, 

visi dan misi, nama-nama kepala sekolah yang pernah memimpin, 

keadaan/kondisi tenaga pengajar, keadaan siswa, keadaan sarana dan 

prasarana sekolah, struktur sekolah, dan data prestasi siswa. 

                                                             
39

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2009. H 219 
40 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 

2014) ,h 142 
41

 Ibid, h 221 
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E. Uji Validitas dan Reliabilitas  

1. Uji Validitas 

Pengujian validitas bertujuam untuk melihat tingkat keadaan atau 

kesahihan (ketepatan) suatu alat ukur. Validitas dalam penelitian ini dapat 

diketahui dengan menganalisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antara 

skor instrumen dengan skor totalnya. Hal ini dengan dilakukan dengan 

korelasi product moment. Rumus yang dapat digunakan dengan 

menggunakan nilai asli adalah sebagai berikut :
42

 

    
∑   (∑ )(∑ )

√  ∑   ∑       ∑   ∑      

 

 

Keterangan : 

r  = Koefisien Validitas 

n   = Banyaknya Siswa 

x  = Skor Item 

y  = Skor Total 

Hasil perhitungan kemudian dikonsultasikan dengan harga kristis 

Product Moment dengan ketentuan r xy > r tabel dengan taraf signifikan = 5% 

maka instrumen dikatakan valid. Jika ada salah satu lebih dari item soal 

ditemukan tidak valid maka akan diganti dengan item soal yang lain, setelah 

itu angket akan diujikan kembali kepada sampel penelitian. 

 

 

                                                             
42 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2012, H 84 
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2. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengukur ketepatan instrumen 

atau ketepatan siswa dalam menjawab alat evaluasi tersebut. Suatu alat 

evaluasi (instrumen) dilakukan baik bila reliabilitasnya tinggi. Untuk 

mengetahui apakah suatu alat evaluasi (instrumen) dilakukan baik bila 

reliabilitasnya tinggi, untuk mengetahui apakah suatu tes memiliki reliabilitas 

tinggi, sedang atau rendah dapat dilihat dari nilai koefisien reliabilitasnya 

dengan rumus :
43

 

r11 =( 
 

   
)(1- 

∑   

   
) 

keterangan : 

r11 = koefisien reabilitas 

si  = standar devisi butir ke – i 

n  + jumlah soal tes yang diberikan 

Hasil perhitungan kemudian dikonsultasikan dengan harga r tabel pada 

taraf signifikan 5%. Apabila harga r  hitung > r tabel maka instrumen 

dikatakan reliabel. Untuk mengetahui reliabilitas instrumen angket penulis 

menggunakan teknik korelasi alfa cronbach. Jika ada salah satu lebih dari 

item soal ditemukan tidak reliabel maka akan diganti dengan item soal yangb 

lain, setelah itu angket akan diujikan kembali kepada sampel penelitian.  

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linier sederhana. Teknik ini digunakan karena variabel penelitian ini terdiri dari 

                                                             
43

 Suharsimi, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta : Bumi Aksara, 2012. H 90 
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satu variabel bebas yaitu iklim sekolah dan satu variabel terikat yaitu prestasi 

belajar siswa. Penyajian data dilakukan dengan terlebih dahulu dicari persentase 

jawaban pada item pertanyaan masing-masing data dengan rumus : 

P = 
 

 
x100 

Keterangan : 

F = Frekuensi yang sedang dicari presentasenya 

N = Number of cases (jumlah frekuensi / banyaknya individu) 

P = Angka presentase
44

 

Data yang dipresentasekan kemudian direkapitulasikan dan diberi kriteria 

sebagai berikut : 

a. 81% - 100%   dikategorikan sangat baik 

b. 61% - 80%  dikategorikan baik 

c. 41% - 60%  dikategorikan cukup baik 

d. 21% - 40%  dikategorikan kurang baik 

e. 0% - 20%            dikategorikan sangat tidak baik. 

1. Merubah data ordinal ke interval 

Regresi linear sederhana merupakan salah satu jenis analisis yang 

menggunakan data dalam bentuk skala interval sehingga data ordinal dari 

variabel x (iklim sekolah) terhadap variabel y (prestasi belajar) terlebih 

dahulu dirubah ke interval. Langkah-langkah untuk mengubah data ordinal 

menjadi data interval sebagai berikut : 
45

 

Ti = 50 + 10 
(    )

  
 

                                                             
44

 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta : Rajawali, 2012, h 43 
45 Hartono, op,cit, h 126 
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Keterangan : 

Xi = Variabel data ordinal 

X = Mean (rata-rata) 

Sd = standar devisi 

2. Uji Normalitas  

Data yang diperoleh dari angket kemudian dilakukan uji normalitas data 

bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. 

3. Uji Linearitas 

Data yang diperoleh dari angket kemduian dilakukan uji linearitas , 

hipotesis yang diuji adalah : 

Ha : distribusi data yang diteliti tidak mengikuti bentuk linear 

Ho : Distribusi data yang diteliti mengikuti bentuk linear 

Dasar pengambilan keputusan : 

Jika probabilitas >0,05 Ha diterima dan Ho ditolak. 

Jika probabilitas <0.05 Ha ditolak dan Ho diterima. 

Proses analisis menggunakan bantuan SPSS versi 21,0. 

4. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan rumus atau 

teknik regresi linear sederhana untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh 

variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya adalah iklim sekolah 

(variabel x), sedangkan variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa 

(variabel y). 

Untuk regresi linear sederhana dapat dihitung dengan rumus : 
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Ŷ=a + bX 

Keterangan : 

Y = Variabel dependent (variabel terikat yang dipengaruhi) 

a = Konstanta interpensi 

b = Koefisien 

x = Variabel independen (variabel bebas yang mempengaruhi).
46

 

5. Uji Hipotesis 

Besarnya koefisien korelasi dapat di interpensikan dengan menggunakan 

rumus tabel nilai “r” product moment. 
47

 

Df = N - nr 

Keterangan : 

N = Number of case 

Nr = Banyaknya tabel yang dikorelasikan 

Membandingkan ro (r observasi) dari hasil perhitungan r t (r tabel) dengan 

ketentuan : 

1. Jika r o > r t maka Ha diterima dan Ho ditolak 

2. Jika r o < r t maka Ha ditolak dan Ho diterima 

6 Kontribusi Koefisien 

Menghitung besarnya sumbangan variabel x terhadap variabel y dengan 

rumus  :  

KD = R
2 
x 100% 

                                                             
46

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Bandung : Alfabeta, 2012, h 262 
47 Hartono, Op.Cit, h 95 
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Dimana : 

KD = Koefisien detrminasi / koefisien penentu 

R
2 

= R square 

Data yang penulis peroleh akan diproses  dengan menggunakan bantuan 

perangkat komputer  melalui pprogram SPSS (Statisfical Package for Sosial 

Science) versi 21,0 yang merupakan salah satu program komuter yang digunakan 

dalam mengolah data statistik.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pada iklim sekolah dan 

prestasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Miftahul Hidayah Pekanbaru dapat 

diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara iklim sekolah 

terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai 0,237 < 

0,462 > 0,199. 

B. SARAN 

Penelitian yang dilakukan pada kelas XI Madrasah Aliyah Miftahul 

Hidayah Pekanbaru dapat diketahui bahwa iklim sekolah dapat mempengaruhi 

prestasi belajar siswa. Namun disisi lain masih ada hal-hal yang perlu di 

tingkatkan. Adapun saran yang dapat diberikan adalah : 

1. Menurut data hasil angket tentang iklim sekolah masih terdapat siswa yang 

memilih kelompok study atau teman belajar. Sebaiknya guru mengacak 

kelompok siswa, baik berdasarkan nomor absen ataupun cabut undian nomor, 

agar siswa bisa berkomunikasi dengan banyak teman dikelasnya. 

2. Bagi peneliti yang selanjutnya, untuk menambahkan lebih banyak variabel 

selain iklim sekolah terhadap prestasi belajar siswa. Karena masih banyak 

lagi yang dapat dipengaruhi iklim sekolah atau sebaliknya, dan yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa dan sebaliknya. 
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ANGKET PENELITIAN 

PENGARUH IKLIM SEKOLAH TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA 

 PADA MATAPELAJARAN EKONOMI DI MADRASAH ALIYAH 

 MIFTAHUL HIDAYAH PEKANBARU 

Identitas Responden  

Nama  :..................................... 

Kelas  :..................................... 

Jenis Kelamin :..................................... 

Usia  :..................................... 

Petunjuk Mengerjakan 

Berikut ini kepada anda akan disajikan sejumlah pernyataan, kemudian berilah tanda 

ceklist (√) pada pilihan jawaban yang anda anggap sesuai dengan kondisi anda. 

Pilihlah : 

Contoh : 

No PERNYATAAN SB B KB TB STB 

1 Merapikan mukenah setelah sholat  √    

Keterangan : 

B : Baik 

SB : Sangat Baik 

KB : Kurang Baik 

TB  : Tidak Baik 

STB : Sangat Tidak Baik 

 



IKLIM SEKOLAH 

NO PERNYATAAN SB B KB TB STB 

A DIMENSI FISIK      

1 Siswa membersihkan ruang belajar, WC, dan  teras 

sekolah tanpa di minta 

     

2 Sekolah memiliki pagar, pos satpam dan security      

3 Ruang belajar siswa terpenuhi pencahayaan dan 

udaranya (terdapat lampu, kipas angin, jendela) 

     

4 Terdapat mural di Tembok sekolah yang berisikan kata-

kata mutiara, lukisan pahlawan, visi dan misi sekolah 

     

5 Siswa mematuhi tata tertib sekolah      

6 Sekolah memiliki lapangan upacara      

7 Siswa dan guru menggunakan media atau alat bantu 

belajar yang bervariasi 

     

B DIMENSI AKADEMIK      

1 Siswa diberikan tugas kelompok oleh guru       

2 Siswa berani menyampaikan pendapat mengenai 

metode-metode pembelajaran yang digunakan guru 

didalam proses belajar mengajar 

     

3 Siswa  diberikan kesempatan untuk bertanya kepada 

guru mengenai materi yang di sampaikan 

     

4 Siswa yang tidak pernah membolos di jam pelajaran 

ekonomi akan mendapatkan nilai tambahan 

     

5 Dalam memberikan pelajaran  guru tidak membeda-

bedakan siswa pada saat mengajar 

     

6 Guru mengakhiri pelajarannya tepat waktu      

7 Guru menggunakan program pembelajaran yang 

menyenangkan selama proses pembelajaran 

     



C DIMENSI SOSIAL      

1 Guru bersedia mendengarkan keluh kesah siswa diluar 

jam pelajaran 

     

2 Guru selalu memberikan bantuan pembelajaran 

penjelasan ulang apabila ada siswa yang kesulitan dalam 

belajar 

     

3 Siswa mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru      

4 Kepala sekolah memberikan nasihat keada siswa      

5 Siswa menjaga sikap untuk saling menghormati dan 

menghargai serta menghindari sikap sinis dan mengejek 

sesama teman di sekolah 

     

6 Siswa memilih kelompok study atau teman belajar di 

sekolah 

     

7 Civitas akademik sekolah saling berkomunikasi dengan 

santun 

     

 



Data Guru Madrasah Aliyah Miftahul Hidayah Pekanbaru  

No Nama Guru Jabatan Bidang Studi Kelas 
Jumlah 

Jam 

1 Drs. H. M. Syahid Kamad A. Akhlak 11, 12 6 

2 
Saiman, S.Pd 

 

Wakakur B. Inggris 10, 11, 12 20 

 Ekonomi 12 4 

3 Sukri, S.Ag 
Guru B. Indonesia 10, 11, 12 24 

 Geografi 10, 11 8 

4 Muhsinin, S.SI 

Guru Kimia  - 

 Fisika 10 4 

 Biologi 10 4 

5 Lailatul Badriah, S.Pd Guru MTK 10, 11, 12 24 

6 Mukhtar, S.Pd 
Guru Sejarah 10, 11, 12 12 

 Mulok 11, 12 8 

7 Imam Nawawi, S.PdI Guru/TU BK TIK 10, 11, 12 24 

8 Mudhofir, S.HI 
Guru/Waka 

Sarpras 

Fiqih 10, 11, 12 
12 

9 Rahmawati, S.PdI Guru Qurdits 10, 11, 12 12 

10 
Sirajul Munir, S.Ag, 

M.Sy 

Guru Geografi 11, 12 8 

 SKI 12 4 

11 Bahtiar Zulkifli Guru Penjaskes 10, 11, 12 12 

12 
Jauharotun Nafisah, 

S.PdI 

Guru BK 10, 11, 12 
24 

13 Sulaiman, S.PdI 
Waka 

Kesiswaan 

PKN 10, 11, 12 
12 

14 Mizan Fadholi, S.IP Guru B. Arab 10, 11, 12 12 

15 Rusmiati, S.Pd 
Guru Kimia 10 4 

 Mulok 10 4 

16 Wahyuni, S.Sos Guru Ekonomi 10, 11 8 

17 M. Akhlis Guru Sosiologi 10, 11, 12 12 

18 Muzakky Mushoffa Guru A. Akhlak 10 6 

 







 
Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 69 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 69 100,0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,585 ,646 21 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X1 4,16 ,851 69 

X2 4,46 ,558 69 

X3 2,61 ,927 69 

X4 4,12 1,092 69 

X5 2,68 ,883 69 

X6 4,39 ,623 69 

X7 4,48 ,720 69 

X8 4,14 ,463 69 

X9 4,20 ,778 69 

X10 2,26 ,741 69 

X11 4,39 ,623 69 

X12 4,48 ,584 69 

X13 3,90 1,100 69 

X14 4,51 ,532 69 

X15 4,49 ,585 69 

X16 3,91 1,025 69 

X17 4,59 ,495 69 



X18 4,48 ,503 69 

X19 4,57 ,528 69 

X20 1,51 ,559 69 

X21 4,22 ,415 69 

 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

X1 1,000 ,059 -,050 ,075 ,206 ,075 ,090 ,277 

X2 ,059 1,000 ,072 ,200 -,203 ,147 ,172 -,150 

X3 -,050 ,072 1,000 ,075 ,007 ,040 ,241 -,003 

X4 ,075 ,200 ,075 1,000 -,053 ,084 ,134 ,024 

X5 ,206 -,203 ,007 -,053 1,000 ,043 -,104 ,259 

X6 ,075 ,147 ,040 ,084 ,043 1,000 -,161 ,055 

X7 ,090 ,172 ,241 ,134 -,104 -,161 1,000 -,079 

X8 ,277 -,150 -,003 ,024 ,259 ,055 -,079 1,000 

X9 -,005 ,356 ,132 -,045 ,010 ,228 -,018 ,040 

X10 ,166 ,379 -,128 ,126 ,107 ,222 ,066 -,026 

X11 -,008 ,147 ,065 -,003 -,010 ,281 ,003 -,047 

X12 ,111 ,167 ,025 ,004 ,243 ,004 ,043 ,284 

X13 ,285 ,174 -,011 -,039 ,148 -,134 ,006 ,000 

X14 ,209 ,088 -,099 ,176 ,224 ,102 -,105 ,294 

X15 ,106 ,236 ,171 -,022 -,176 ,028 ,166 -,105 

X16 -,102 -,006 -,129 ,022 ,326 -,015 ,017 -,066 

X17 -,193 ,053 ,066 ,143 ,205 ,236 -,066 ,068 

X18 -,009 ,246 ,155 -,102 ,216 ,145 ,049 ,014 

X19 ,157 ,046 ,008 ,114 ,203 ,033 -,025 ,262 

X20 ,044 ,131 ,048 ,095 ,035 ,224 ,083 -,004 

X21 ,067 ,193 ,110 ,041 -,009 ,121 ,188 ,140 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 

X1 -,005 ,166 -,008 ,111 ,285 ,209 ,106 -,102 

X2 ,356 ,379 ,147 ,167 ,174 ,088 ,236 -,006 

X3 ,132 -,128 ,065 ,025 -,011 -,099 ,171 -,129 

X4 -,045 ,126 -,003 ,004 -,039 ,176 -,022 ,022 

X5 ,010 ,107 -,010 ,243 ,148 ,224 -,176 ,326 

X6 ,228 ,222 ,281 ,004 -,134 ,102 ,028 -,015 

X7 -,018 ,066 ,003 ,043 ,006 -,105 ,166 ,017 

X8 ,040 -,026 -,047 ,284 ,000 ,294 -,105 -,066 

X9 1,000 -,017 ,016 ,075 ,110 ,032 ,003 -,143 

X10 -,017 1,000 ,253 ,149 -,075 ,070 ,038 ,166 



X11 ,016 ,253 1,000 ,125 -,156 -,075 ,230 ,146 

X12 ,075 ,149 ,125 1,000 ,054 ,012 ,161 ,144 

X13 ,110 -,075 -,156 ,054 1,000 -,087 -,013 ,096 

X14 ,032 ,070 -,075 ,012 -,087 1,000 -,153 ,082 

X15 ,003 ,038 ,230 ,161 -,013 -,153 1,000 -,075 

X16 -,143 ,166 ,146 ,144 ,096 ,082 -,075 1,000 

X17 ,141 ,173 ,141 ,071 -,266 ,235 ,041 ,219 

X18 ,124 ,094 ,004 ,261 ,009 ,179 ,137 ,196 

X19 ,182 ,144 ,167 ,350 -,026 ,064 ,228 ,174 

X20 ,166 -,005 ,139 ,057 ,085 -,087 ,259 -,050 

X21 ,089 ,052 ,121 ,111 ,049 -,107 ,158 ,114 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 X17 X18 X19 X20 X21 

X1 -,193 -,009 ,157 ,044 ,067 

X2 ,053 ,246 ,046 ,131 ,193 

X3 ,066 ,155 ,008 ,048 ,110 

X4 ,143 -,102 ,114 ,095 ,041 

X5 ,205 ,216 ,203 ,035 -,009 

X6 ,236 ,145 ,033 ,224 ,121 

X7 -,066 ,049 -,025 ,083 ,188 

X8 ,068 ,014 ,262 -,004 ,140 

X9 ,141 ,124 ,182 ,166 ,089 

X10 ,173 ,094 ,144 -,005 ,052 

X11 ,141 ,004 ,167 ,139 ,121 

X12 ,071 ,261 ,350 ,057 ,111 

X13 -,266 ,009 -,026 ,085 ,049 

X14 ,235 ,179 ,064 -,087 -,107 

X15 ,041 ,137 ,228 ,259 ,158 

X16 ,219 ,196 ,174 -,050 ,114 

X17 1,000 ,437 ,497 ,011 ,006 

X18 ,437 1,000 ,185 ,066 -,012 

X19 ,497 ,185 1,000 ,061 ,169 

X20 ,011 ,066 ,061 1,000 ,278 

X21 ,006 -,012 ,169 ,278 1,000 

 

 

Summary Item Statistics 

 Mean Minimum Maximum Range Maximum / 

Minimum 

Variance N of Items 

Item Means 3,931 1,507 4,594 3,087 3,048 ,768 21 

 



 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1 78,39 22,330 ,229 ,399 ,567 

X2 78,09 22,639 ,367 ,555 ,555 

X3 79,94 23,232 ,090 ,203 ,592 

X4 78,43 22,338 ,133 ,234 ,590 

X5 79,87 22,086 ,245 ,402 ,565 

X6 78,16 23,224 ,214 ,314 ,571 

X7 78,07 23,598 ,112 ,213 ,584 

X8 78,41 23,951 ,162 ,347 ,578 

X9 78,35 23,024 ,170 ,337 ,577 

X10 80,29 22,503 ,263 ,366 ,563 

X11 78,16 23,371 ,189 ,248 ,574 

X12 78,07 22,715 ,331 ,324 ,558 

X13 78,65 23,083 ,057 ,320 ,605 

X14 78,04 23,836 ,150 ,332 ,579 

X15 78,06 23,614 ,166 ,324 ,577 

X16 78,64 22,440 ,145 ,329 ,585 

X17 77,96 23,336 ,276 ,584 ,567 

X18 78,07 23,098 ,320 ,423 ,562 

X19 77,99 22,603 ,402 ,515 ,552 

X20 81,04 23,395 ,220 ,228 ,571 

X21 78,33 23,667 ,262 ,239 ,570 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

82,55 24,898 4,990 21 

 
 

SAVE OUTFILE='D:\spss\deviasi data.sav' 

  /COMPRESSED. 

 



Normalitas 
 
NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 69 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 2,79849735 

Most Extreme Differences 

Absolute ,081 

Positive ,062 

Negative -,081 

Kolmogorov-Smirnov Z ,671 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,759 

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
PPlot 
Unstandardized Residual 

 

 



 

 

 
 

 
 

 



Regression 
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 iklim sekolah
b
 . Enter 

 

a. Dependent Variable: prestasi belajar 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,374
a
 ,140 ,127 2,81930 

 

a. Predictors: (Constant), iklim sekolah 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 86,438 1 86,438 10,875 ,002
b
 

Residual 532,548 67 7,948   

Total 618,986 68    

 

a. Dependent Variable: prestasi belajar 

b. Predictors: (Constant), iklim sekolah 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 98,667 5,666  17,413 ,000 

iklim sekolah -,226 ,069 -,374 -3,298 ,002 

 

a. Dependent Variable: prestasi belajar 

 
 

SAVE OUTFILE='D:\spss\regresi data.sav' 

  /COMPRESSED. 



MEANS TABLES=y BY x 

  /CELLS MEAN COUNT STDDEV 

  /STATISTICS ANOVA LINEARITY. 

 

 

 
Means 
 

[DataSet0]  

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

prestasi belajar  * iklim sekolah 69 100,0% 0 0,0% 69 100,0% 

 

 

Report 

prestasi belajar   

iklim sekolah Mean N Std. Deviation 

71,00 82,0000 1 . 

74,00 82,0000 1 . 

75,00 81,2000 5 1,64317 

76,00 81,4000 5 1,34164 

77,00 75,0000 1 . 

78,00 84,0000 1 . 

79,00 81,7500 4 1,25831 

80,00 81,5000 8 2,87849 

81,00 81,5000 2 2,12132 

82,00 82,1667 6 1,60208 

83,00 77,2500 4 2,87228 

84,00 79,5000 6 3,08221 

85,00 77,5714 7 1,61835 

86,00 76,0000 1 . 

87,00 79,3333 3 4,04145 

88,00 82,7500 4 1,89297 

89,00 77,5000 4 2,38048 

90,00 76,0000 2 ,00000 

91,00 79,6667 3 4,50925 

92,00 75,0000 1 . 

Total 80,0145 69 3,01707 



 

 

ANOVA Table 

 Sum of Squares 

prestasi belajar * iklim sekolah 

Between Groups 

(Combined) 331,855 

Linearity 86,438 

Deviation from Linearity 245,417 

Within Groups 287,131 

Total 618,986 

 

ANOVA Table 

 df 

prestasi belajar * iklim sekolah 

Between Groups 

(Combined) 19 

Linearity 1 

Deviation from Linearity 18 

Within Groups 49 

Total 68 

 

ANOVA Table 

 Mean Square 

prestasi belajar * iklim sekolah 

Between Groups 

(Combined) 17,466 

Linearity 86,438 

Deviation from Linearity 13,634 

Within Groups 5,860 

Total  

 

ANOVA Table 

 F Sig. 

prestasi belajar * iklim sekolah 

Between Groups 

(Combined) 2,981 ,001 

Linearity 14,751 ,000 

Deviation from Linearity 2,327 ,010 

Within Groups   

Total   

 

 

Measures of Association 

 R R Squared Eta Eta Squared 

prestasi belajar * iklim sekolah -,374 ,140 ,732 ,536 

 



REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y 

  /METHOD=ENTER x 

  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID). 

Charts 

 

 
 

 
 

SAVE OUTFILE='D:\spss\linearitas data.sav' 

  /COMPRESSED. 
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