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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap individu memiliki kondisi internal yang turut berperan dalam 

kegiatan individu tersebut sehari – hari. Salah satu dari kondisi internal tersebut 

adalah “Motivasi”.
1
 Motivasi merupakan salah satu aspek psikis yang memiliki 

pengaruh terhadap pencapaian prestasi belajar. Dalam Psikologi, istilah motif 

sering dikemukakan dengan istilah motivasi. Kata “motif” diartikan sebagai 

daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Sesuai dengan 

pendapat Garungan, yang menyatakan bahwa motif adalah merupakan suatu 

penggerak atau dorongan – dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia 

berbuat sesuatu.
2
 

Motivasi juga dapat dikatakan sebagai perbedaan antara dapat 

melaksanakan dan mau melaksanakan. Motivasi lebih dekat kepada mau 

melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. Seperti dikatakan oleh M. Ngalim 

Purwanto bahwa motivasi adalah pendorong suatu usaha yang disadari untuk 

mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia menjadi tergerak hatinya untuk 

bertindak melakukan sesuatu sehingga mecapai hasil atau tujuan.
3
 Sedangkan 

menurut W.S. Winkel, motif adalah daya penggerak dalam diri seseorang untuk 

melakukan aktivitas tertentu, demi mencapai tujuan tertentu.
4
 Dengan demikian, 
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motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk 

berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi 

kebutuhannya. 

Motivasi sangat diperlukan dalam suatu proses pembelajaran, sebab 

seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan mungkin 

melakukan aktivitas belajar.
5
 Di sekolah, prilaku siswa dalam menerima 

pelajaran dari guru beraneka ragam, ada siswa yang tekun dan penuh 

konsentrasi dalam menerima penjelasan dari gurunya, ada pula siswa di sela – 

sela penjelasan guru mengambil kesempatan membicarakan hal lain yang 

terlepas dari masalah pelajaran. 

Hubungan antar warga di sekolah dan kesempatan belajar yang optimal 

bagi siswa dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Iklim sekolah dapat 

memberi dukungan yang baik dalam meningkatkan minat belajar siswa dengan 

melibatkan semua warga sekolah dengan melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya masing – masing secara optimal. Seorang guru akan berkerja 

semaksimal mungkin apabila di dukung oleh iklim sekolah yang kondusif. 

Apabila guru berkerja secara optimal, maka akan berpengaruh terhadap siswa, 

karena yang berhadapan langsung dengan siswa adalah seorang guru. Guru yang 

berkerja secara optimal dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Faktor yang mempengaruhi prestasi siswa diantaranya adalah faktor 

individu, kondisi kelas saat belajar dengan guru. Faktor individu dapat berupa 

bakat, minat serta motivasi. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa 
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motivasi belajar siswa masih rendah. Rendahnya motivasi belajar siswa dapat 

dibuktikan dengan masih dijumpainya beberapa siswa pada saat jam pelajaran 

berlangsung berada di kantin, masih banyaknya anak yang datang terlambat, 

serta masih dijumpainya siswa yang pada saat proses belajar mengajar asyik 

mengobrol di luar materi pelajaran yang di sampaikan oleh guru. Apabila dari 

diri siswa sendiri sudah tidak ada niat dan motivasi belajar bisa dipastikan 

prestasi siswa akan buruk. 

Mulyasa menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses 

yang kompleks yang melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan satu 

dengan yang lain. Aspek-aspek yang saling berkaitan tersebut, antara lain : guru, 

siswa, bahan ajar, sarana pembelajaran, lingkungan belajar.
6
 Sedangkan, 

Syafruddin dan Nurdin menjelaskan bahwa mengorganisir dalam pembelajaran 

adalah pekerjaan yang dilakukan seorang guru dalam mengatur dan 

menggunakan sumber belajar dengan maksud mencapai tujuan belajar dengan 

cara efektif dan efisien.
7
 

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan pengertian kemampuan 

mengelola pembelajaran yang telah dijelaskan di atas, maka salah satu tugas 

guru adalah mengupayakan dan memberdayakan semua aspek yang terlibat 

dalam kegiatan pembelajaran, yaitu : guru, siswa, bahan ajar, sarana 

pembelajaran, dan lingkungan belajar sehingga proses pembelajaran dapat 

berlangsung dengan efektif. Pernyataan tersebut dipertegas lagi oleh Usman 
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bahwa pengelolaan pembelajaran terkait dengan upaya guru untuk menciptakan 

kondisi pembelajaran yang efektif sehingga proses pembelajaran dapat ber-

langsung, mengembangkan bahan ajar dengan baik, dan meningkatkan ke-

mampuan siswa untuk memahami materi pelajaran sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang harus mereka capai.
8
 

Kondisi pembelajaran yang efektif dapat tercapai jika guru mampu 

mengatur siswa dan sarana pembelajaran, mampu menjalin hubungan 

interpersonal dengan siswa serta mengendalikannya dalam suasana yang 

menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kondisi pembelajaran 

yang efektif akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan pembelajaran. Dengan 

demikian dapat dinyatakan bahwa kemampuan mengelola pembelajaran 

merupakan upaya guru dalam mengelola pembelajaran selama proses 

pembelajaran berlangsung dengan dimensi : (1) menciptakan dan memelihara 

kondisi pembelajaran yang optimal, (2) melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

(3) membina hubungan yang positif dengan siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

Guru dapat memberi pengaruh yang besar terhadap motivasi belajar 

siswa. Siswa akan malu datang terlambat apabila guru datang tepat waktu, siswa 

tidak akan bosan di dalam kelas apabila guru dalam menyampaikan materi 

pelajaran lebih bervariasi, menggunakan alat peraga. Guru yang melaksanakan 

tugasnya tidak maksimal dapat di lihat dari perencanaan, proses mengajar serta 

evaluasi yang dilakukan oleh guru, dalam pembuatan prencanaan proses 

belajarnya masih menyalin perencanaan guru lain yang mengajar pada mata 

                                                           
8
 Usman, M. U. Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 21 



 

 

5 
 

pelajaran yang sama dan di kelas yang berbeda. Beberapa guru yang memiliki 

perencanaan proses pembelajaran sama meskipun tahun pelajaran berbeda dan 

siswa yang dihadapi juga berbeda. Apabila perencanaan yang dilakukan kurang 

baik, maka proses pembelajaran juga akan berjalan dengan tidak maksimal. 

Permasalahan yang terlihat dalam proses pembelajaran antara lain 

adalah guru masih monoton, tidak ada variasi dalam mengajar. Model dan 

metode pembelajaran yang digunakan sama meskipun materinya berbeda dan 

tingkat kesulitannya juga berbeda. Guru jarang bahkan selama mengajar tidak 

pernah menggunakan alat peraga. Kegiatan dalam belajar masih didominasi 

dengan membaca, menulis dan mendengarkan. 

Aktivitasnya hanya memindahkan tulisan dari buku ke papan tulis atau 

dari papan tulis ke buku. Guru setiap masuk ke kelas masih sering meminta 

siswa untuk membuka buku pegangan, meminta merangkumnya kemudian 

mengerjakan soal yang ada. Proses pembelajaran seperti ini tentunya membuat 

siswa akan merasa bosan untuk berada di dalam kelas karena siswa sudah 

mengetahui model pembelajaran yang dilakukan oleh guru bahkan siswa tahu 

kegiatan apa yang akan dilakukan pada mata pelajaran tertentu. 

Permasalahan dalam pelaksanaan evaluasi antara lain guru tidak 

mengembalikan hasil pekerjaan siswa sehingga siswa tidak dapat mengukur  

kekurangan dan kelemahan mereka sendiri. Hasil evaluasi yang dilakukan juga 

tidak diinformasikan kepada orang tua siswa. Orang tua siswa dan siswa hanya 

mendapat hasil laporan pada akhir semester saja yaitu pada pengambilan raport. 
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Guru menganggap semua siswa yang dihadapinya memiliki bakat, 

minat dan motivasi belajar yang sama. Perlakuan terhadap semua siswa sama 

termasuk pendekatan yang dilakukan oleh guru tersebut juga sama. Padahal 

masing-masing anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda, ada yang cepat 

dalam menangkap materi pelajaran tetapi dalam sosialnya kurang dan 

sebaliknya. Bakat dan minat siswa juga pun berbeda-beda, ada yang suka 

pelajaran eksak, ada juga yang suka pelajaran hafalan, akibatnya prestasi siswa 

kurang maksimal. Hasil prestasi siswa dapat tampak terlihat pada tabel 1.1 

Tabel 1.1. Rata Ujian Nasional tiga tahun terakhir di SMK Negeri 1 

Bukitkemuning, Kecamatan Bukitkemuning, Kabupaten Lampung Utara. 

 

Mata Pelajaran  
2011/2012 2012/2013 2013/2014 

XMax X XMin XMax X XMin XMax X XMin 

Bhs. Indonesia 9,60 7,45 3,75 9,60 7,52 2,00 9,80 7,52 6,00 

Bahasa Inggris 9,60 7,75 3,00 9,60 7,89 3,20 9,60 8,20 3,50 

Matematika 9,80 8,00 3,25 9,80 8,10 3,25 9,80 8,35 4,00 

IPA 9,60 7,71 3,50 9,60 7,35 3,75 9,60 7,50 3,50 

Keterangan: Xmax = nilai tertinggi,  X = nilai rata-rata, Xmin = nilai terendah 

Berdasarkan data di atas terlihat rentang nilai yang jauh antara nilai 

tertinggi dan nilai terendah. Siswa mampu mencapai nilai tertinggi 9,80 pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia. Tahun yang sama siswa mendapatkan nilai 

terendah 6,00 pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Selisih nilai yang terlalu 

jauh tidak hanya terjadi pada satu mata pelajaran saja, tetapi mata pelajaran lain 

juga mengalami hal yang sama. 

Perlu adanya usaha dari semua pihak, dari pihak sekolah, guru dan 

siswa agar rentang tersebut terdapat solusinya. Kepala sekolah seharusnya dapat 

menciptakan lingkungan belajar mengajar yang nyaman dengan tidak 

mengambil kebijakan-kebijakan yang membuat guru dan sisiwa merasa 
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terkekang ketika melaksanakan tugas dan kewajiban. Guru seharusnya dapat 

menjalankan tugas pokoknya dengan rasa tanggung jawab. Dengan adanya iklim 

sekolah yang baik guru yang bekerja secara maksimal sehingga diharapkan 

motivasi belajar anak dapat meningkat dan prestasi siswa juga dapat meningkat. 

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, penulis kemudian 

melakukan penelitian tentang “Pengaruh Iklim Sekolah dan Kinerja Guru 

Terhadap Motivasi Belajar Siswa di SMK Negeri 1 Bukitkemuning, Kecamatan 

Bukitkemuning, Kabupaten Lampung Utara”. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMK Negeri 1 

Bukitkemuning, Kecamatan Bukitkemuning, Kabupaten Lampung, masalah 

yang berkaitan dengan variabel-variabel peneliti dapat diidefinisikan sebagai 

berikut.: 

a. Iklim sekolah di SMK Negeri 1 Bukitkemuning sudah ada dan terlaksana 

dengan baik, akan tetapi belum dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

SMK Negeri 1 Bukitkemuning. 

b. Kinerja Guru di SMK Negeri 1 Bukitkemuning sudah baik, akan tetapi 

belum dapat meningkatkan motivasi belajar siswa SMK Negeri 1 

Bukitkemuning. 

c. Iklim Sekolah dan Kinerja Guru di SMK Negeri 1 Bukitkemuning sudah 

ada dan terlaksana dengan baik, akan tetapi belum dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa SMK Negeri 1 Bukitkemuning. 
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2. Batasan Masalah 

 
Berdasarkan jangkauan masalah yang luas, penelitian ini perlu dibatasi 

agar pembahasannya tidak melebar dan lebih spesifik, lebih lengkap dan lebih 

mendalam. Masalah penelitian ini dibatasi pada kajian pengaruh iklim sekolah 

dan kinerja guru, terhadap motivasi belajar siswa di SMK Negeri 1 

Bukitkemuning, Kecamatan Bukitkemuning, Kabupaten Lampung Utara sebagai 

berikut.: 

 

a. Jumlah masalah yang diambil dalam peneliti ini berjumlah tiga yakni Iklim 

Sekolah, aspek yang dibahas tentang keamanan, proses pembelajaran, 

hubungan antar personil dan lingkungan sekolah, Kinerja Guru, aspek 

yang dibahas tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta perbaikan 

dan pengayaan yang dilakukan oleh guru, Motivasi Belajar, aspek yang 

dibahas tentang ketekunan, keuletan, minat dan perhatian, prestasi serta 

kemandirian. 

b. Penelitian dilakukan terhadap siswa dan guru di SMK Negeri 1 

Bukitkemuning, Kecamatan Bukitkemuning, Kabupaten Lampung Utara 

tahun 2014 

c. Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 1 Bukitkemuning, Kecamatan 

Bukitkemuning, Kabupaten Lampung Utara. 
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C. Rumusan masalah 

Rumusan masalah peneliti tentang pengaruh iklim sekolah, kinerja guru 

terhadap motivasi belajar siswa di SMK Negeri 1 Bukitkemuning sebagai 

berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh iklim sekolah terhadap motivasi belajar siswa ? 

2. Seberapa besar pengaruh kinerja guru terhadap motivasi belajar siswa ? 

3. Seberapa besar pengaruh iklim sekolah dan kinerja guru secara bersama 

sama terhadap motivasi belajar siswa ? 

 

D. Hipotesis 

 

Hipotesis adalah “ suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul”
9
. 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berfikir yang ada, maka hipotesis pada 

penelitian pengaruh iklim sekolah dan kinerja guru terhadap motivasi belajar 

siswa di SMK Negeri 1 Bukitkemuning sebagai berikut : 

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara iklim sekolah (X1) 

terhadap motivasi belajar siswa SMK Negeri 1 Bukitkemuning, Lampung 

Utara (Y). Ha  0 

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara iklim sekolah 

(X1) terhadap motivasi belajar siswa SMK Negeri 1 Bukitkemuning, 

Lampung Utara (Y). Ha = 0  
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Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara kinerja guru (X2) 

terhadap motivasi belajar siswa SMK Negeri 1 Bukitkemuning, Lampung 

Utara (Y). Ha  0 

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara kinerja guru 

(X2) terhadap motivasi belajar siswa SMK Negeri 1 Bukitkemuning, 

Lampung Utara  (Y). Ha = 0  

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif  antara iklim sekolah (X1) 

dan kinerja guru (X2) terhadap motivasi belajar siswa SMK Negeri 1 

Bukitkemuning, Lampung Utara (Y). Ha  0 

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara iklim sekolah 

(X1) dan kinerja guru (X2) terhadap motivasi belajar siswa SMK Negeri 1 

Bukitkemuning, Lampung Utara  (Y). Ha = 0  

 
E.   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian pengaruh iklim sekolah, kinerja guru terhadap 

motivasi belajar siswa di SMK Negeri 1 Bukitkemuning sebagai berikut. 

a. Mengetahui pengaruh iklim sekolah terhadap motivasi belajar siswa. 

b. Mengetahui pengaruh kinerja guru terhadap motivasi belajar siswa. 

c. Mengetahui pengaruh iklim sekolah, kinerja guru terhadap motivasi belajar 

siswa. 
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2.  Manfaat penelitian 

Manfaat teoretis dan praktis dalam penelitian pengaruh iklim sekolah, 

kinerja guru terhadap motivasi belajar siswa di SMK Negeri 1 Bukitkemuning, 

Kecamatan Bukitkemuning, Kabupaten Lampung Utara sebagai berikut : 

a. Secara Teoritis 

1) Penelitian ini akan memberi kontribusi dalam usaha untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 

untuk mengembangkan konsep tentang faktor-faktor yang dinilai memiliki 

hubungan dengan peningkatan motivasi belajar siswa, serta dapat juga 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan penelitian lebih lanjut. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi 

peneliti mengenai penelitian lingkungan sekolah serta peningkatan kinerja 

guru yang terkait terhadap motivasi belajar siswa. 

b. Secara Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan untuk instansi terkait, 

khususnya bagi Dinas Pendidikan Kecamatan Bukitkemuning, Kabupaten 

Lampung Utara dan SMK Negeri 1 Bukitkemuning dalam upaya 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Hasil penelitian ini juga dapat 

dijadikan bahan perbandingan bagi pihak-pihak terkait yang melakukan 

penelitian lanjutan, karena ternyata masih banyak variabel yang senantiasa 

memberikan pengaruh variabel yang diteliti. 
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F. Kerangka Pikir 

Iklim sekolah didefinisikan sebagai hasil dari persepsi subjektif terhadap 

sistem formal, gaya informal kepala sekolah, dan faktor lingkungan penting lainnya 

yang mempengaruhi sikap, kepercayaan, nilai dan motivasi individu yang berada 

pada sekolah tersebut
10

. Sedangkan menurut Sylviana Murni bahwa:  

“Iklim sekolah didefinisikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi (saling 

berkaitan dan saling mempengaruhi) perkembangan sekolah, seperti ekologi (aspek 

fisik dan materi), dimensi sosial (karakteristik grup), kebudayaan (kepercayaan dan 

norma), dan interaksi antar-individu (bahasa yang digunakan dan ritual-ritual yang 

berlaku), serta aturan main (tak tertulis) yang berlaku”.  Selain itu, masih menurut 

Sylviana Murni bahwa: “Iklim sekolah adalah suatu hasil akhir dari usaha untuk 

mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan sekolah dalam suatu 

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

Sedangkan menurut Squires et al. dalam Sylviana Murni menyatakan bahwa : 

”Iklim sekolah juga merupakan komponen penting dalam pengkajian keefektifan 

sekolah, selain input sekolah yang dikaitkan dengan outcome sekolah. Iklim 

sekolah meliputi tiga suasana, yaitu: penekanan terhadap akademis, lingkungan 

yang kondusif untuk belajar, dan harapan untuk berhasil”.  

Ketiga suasana ini berlaku bagi siswa, guru, dan kepala sekolah. Penekanan 

akademik siswa mencakup tugas-tugas akademik, sarana belajar siswa, frekuensi 

menggunakan perpustakaan setiap minggu, perilaku siswa di kelas, dan ketaatan 
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siswa terhadap peraturan yang ada di sekolah. Namun demikian dari beberapa 

definisi iklim sekolah tersebut apabila ditelaah lebih mendalam, mengerucut 

kepada tiga pengertian. Pertama iklim sekolah didefinisikan sebagai kepribadian 

suatu sekolah yang membedakan dengan sekolah lainnya. Kedua iklim sekolah 

didefinisikan sebagai suasana di tempat kerja, mencakup berbagai norma yang 

kompleks, nilai, harapan, kebijakan, dan prosedur yang mempengaruhi pola 

perilaku individu dan kelompok. Ketiga iklim sekolah didefinisikan sebagai 

persepsi individu terhadap kegiatan, praktik, dan prosedur serta persepsi tentang 

perilaku yang dihargai, didukung dan diharapkan dalam suatu organisasi. 

Sedangkan A.Tabrani Rusyan mengatakan bahwa: “Lingkungan kerja 

yang dapat mendukung guru dalam melaksanakan tugas secara efektif dan efisien 

adalah lingkungan sosial psikologis dan lingkungan fisik. Dengan lingkungan yang 

baik akan dapat meningkatkan semangat kerja para guru sehingga produktivitas 

kinerja meningkat, kualitas kinerja lebih baik dan prestise sekolah bertambah baik 

yang selanjutnya menarik pelanggan datang ke sekolah. Sedangkan lingkungan 

kotor, kacau, hiruk pikuk dan bising dapat menimbulkan ketegangan, malas dan 

tidak konsentrasi bekerja.
11

 Iklim yang kondusif di sekolah juga akan berpengaruh 

pada kinerja guru, di antaranya: pengelolaan kelas yang baik yang menunjuk pada 

pengaturan orang (siswa), maupun pengaturan fasilitas (ventilasi, penerangan, 

tempat duduk, dan media pengajaran). Selain itu hubungan antara pribadi yang baik 

antara kepala sekolah, guru, siswa dan karyawan sekolah akan membuat suasana 
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sekolah menyenangkan dan merupakan salah satu sumber semangat bagi guru 

dalam melaksanakan tugasnya. 

Selain iklim sekolah, kinerja guru juga memiliki pengaruh dalam 

menimbulkan motivasi belajar siswa. Dachniel menyatakan bahwa kinerja berarti 

kemauan dan kemampuan melakukan suatu pekerjaan
12

. Artinya, kinerja 

merupakan semangat, intensitas, kemauan serta kemampuan seseorang dalam 

melakukan suatu pekerjaan. Dalam kata kinerja juga terkandung makna 

profesionalitas, sebab dalam mewujudkan kinerja, keterampilan seseorang dalam 

bidang yang ia kerjakan sangat menentukan. 

Dalam dunia pendidikan, kinerja guru dapat dilihat dari berbagai tugas yang 

telah diamanahkan dalam Undang-undang. Pada hakikatnya, kinerja guru bukan 

hanya sebatas melaksanakan kurikulum sebagai beban kerja, tetapi justru banyak 

tugas lain yang harus dilaksanakan dan itu terwujud dalam bentuk kinerja seorang 

guru. Inilah hakikatnya tuntutan profesionalitas yang telah disematkan kepada 

beban dan tanggung jawab kepada mereka
13

. Secara implisit, dalam UU No 20 

tahun 2003 dan UU no 14 tahun 2005 telah memberikan gambaran bahwa kinerja 

guru berada dalam rumusan melaksanakan tugas utama dan  menunaikan beban 

kerja, serta mewujudkan kompetensi dalam mengemban amanah pendidikan yang 

ada dipundaknya. 

Guru merupakan figur yang berhubungan langsung dengan siswa. Guru 

dapat mempengaruhi minat belajar siswa. Perencanaan pembelajaran yang dibuat 
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sesuai dengan kondisi suasana kelas akan membuat siswa senang mengikuti 

rangkaian kegiatan dalam proses belajar mengajar. Metode dan pendekatan 

pembelajaran yang bervariasi serta penggunaan alat peraga dalam proses belajar 

mengajar akan memudahkan siswa menerima apa yang disampaikan oleh guru. 

 Materi yang sudah disampaikan kemudian akan diujikan untuk mengetahui 

daya serap siswa. Hasil dari evaluasi siswa akan dibagikan kepada siswa sehingga 

siswa dapat mengetahui kemampuan belajar mereka masing – masing. Hasil 

evaluasi digunakan guru sebagai pedoman untuk melakukan program perbaikan 

dan pengayaan. Kinerja guru yang demikian akan meningkatkan minat belajar 

siswa, akibatnya motivasi belajar siswa juga akan meningkat.  

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-

siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada 

umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Hal itu 

mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. Indikator 

motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut : (1) adanya hasrat dan 

keinginan berhasil; (2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; (3) adanya 

harapan dan cita-cita masa depan; (4) adanya penghargaan dalam belajar; (5) 

adanya kegiatan yang menarik dalam belajar; (6) adanya kondisi lingkungan yang 

kondusif, sehingga memungkinkan seorang siswa dapat belajar dengan baik.
14

 

 

Pada saat siswa belajar di lingkungan sekolah. Proses belajar mengajar akan 

berjalan dengan lancar apabila didukung dan dipengaruhi oleh iklim sekolah yang 

kondusif. Suasana sekolah yang tenang, jauh dari keramaian akan menumbuhkan 

minat belajar siswa. Minat belajar yang baik secara tidak langsung akan 

mempengaruhi motivasi belajar. Dalam rangka mengarahkan serta meningkatkan 

motivasi belajar siswa di kelas, ada beberapa bentuk motivasi yang dapat 

dimanfaatkan, yaitu : memberi angka, hadiah, kompetisi, memberi ulangan, 
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mengetahui hasil, pujian, hukuman, hasrat untuk belajar, minat, tujuan yang diakui. 

Dari teori yang diuraikan oleh Sardiman, motivasi belajar dibagi menjadi lima 

dimensi, yaitu : (1) ketekunan, (2) keuletan, (3) minat dan perhatian, (4) prestasi 

dan (5) kemandirian
15

. 

 Iklim sekolah yang kondusif serta di dukung oleh kinerja guru yang baik 

akan membuat minat dan motivasi belajar siswa meningkat. Sekolah menyediakan 

sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar di dukung dengan 

guru yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, maka minat siswa dalam 

belajar akan baik. Minat belajar siswa akan mempengaruhi motivasi belajar siswa. 

Kerangka pikir tentang pengaruh iklim sekolah dan kinerja guru terhadap 

motivasi belajar siswa di SMK Negeri 1 Bukitkemuning di Kecamatan 

Bukitkemuning tampak pada gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian 
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