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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan belajar mengajar ialah inti dari kegiatan dalam pendidikan. Segala sesuatu 

yang telah diprogramkan akan dilaksanakana dalam proses belajar mengajar. Dalam kegiatan 

belajar mengajar akan melibatkan semua komponen pengajaran, kegiatan belajar akan 

menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dalam proses kegiatan 

belajar iklim sekolah adalah salah satu faktor penentu dan kunci membangun dan 

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam belajar. 

Pendidikan juga merupakan suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat 

menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap iklim sekolah dan dengan demikian akan 

menimbulkan perubahan dalam dirinya untuk berpartisipasi di dalam masyarakat. Tentunya 

hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab semua tenaga dan kependidikan. Upaya 

peningkatan kualitas pendidikan harus lebih banyak dilakukan oleh para guru, sebab gurulah 

yang langsung berinteraksi dalam membina para siswa di sekolah melalui proses belajar -

mengajar. 

Program keahlian administrasi perkatoran harus memenuhi syarat yaitu mengikuti 

pembelajaran mata pelajaran produktif. Kelompok mata pelajaran produktif adalah kelompok 

mata pelajaran yang berfungsi membekali peserta didik agar memiliki kompetensi yang 

sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Menurut Dimiyati dan Mudjiono (2006, 

hlm.54) mengemukakan bahwa “hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam bentuk angka-

angka atau skor setelah diberi tes hasil belajar pada setiap akhir pembelajaran”, dimana tes 

hasil belajar terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS).  

 Namun pada kenyataannya mata pelajaran produktif belum sepenuhnya dapat dikuasai 

oleh sebagian siswa. Terutama mata pelajaran mengelola pertemuan rapat. Seperti yang 

terjadi di SMK Pasundan 1 Cimahi bidang keahlian administrasi perkantoran kelas XI.  
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Berikut ini data ketidaktuntasan siswa kelas XI yang terdapat dua kelas XI AP1 dan XI 

AP2 di dalam hasil UTS (Ujian Tengah Semester) pada mata pelajaran Mengelola pertemuan 

rapat jurusan Administrasi Perkantoran di SMK Pasundan 1 Cimahi. 

Tabel 1. 1 

Nilai UTS kelas XI AP Semester Ganjil Mata Pelajaran Produktif Mengelola Pertemuan 

Rapat di SMK Pasundan 1 Cimahi 

Tahun 

Ajaran 

Mengelola pertemuan rapat 

Ket Jumlah 

Siswa 

Siswa 

memenuhi 

KKM 

Siswa 

dibawah 

KKM 

% 

2013-2014 70 27 43 39% 

Standar 

KKM kelas 

XI 75 

2014-2015 73 29 44 40% 

2015-2016 56 21 35 38% 

Jumlah 199 77 122 39% 

Sumber: Guru Mata Pelajaran SMK Pasundan 1 Cimahi (data diolah) 

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 

mengelola pertemuan rapat ditinjau dari 3 tahun kebelakang terdapat banyak siswa yang masih 

berada dibawah nilai kriteria ketuntasan minimal dilihat dari presentase jumlah siswa yang 

memenuhi standar KKM tidak lebih dari 39%. Melihat hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

masih banyak siswa yang kurang optimal dalam hasil belajarnya. 

Berikut ini ketidaktuntasan siswa kelas XI dalam UAS semester ganjil untuk mata 

pelajaran mengelola pertemuan rapat jurusan Administrasi Perkantoran di SMK Pasundan 1 

Cimahi. 
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Tabel 1. 2 

Nilai UAS kelas XI AP Semester Ganjil Mata Pelajaran Produktif Mengelola Pertemuan 

Rapat di SMK Pasundan 1 Cimahi 

Tahun 

Ajaran 

Mengelola pertemuan rapat 

Keterangan Jumlah 

Siswa 

Siswa 

memenuhi 

KKM 

Siswa 

dibawah 

KKM 

% 

2013-2014 70 26 44 38% 

Standar 

KKM kelas 

XI 75 

2014-2015 73 35 38 48% 

2015-2016 56 26 30 48% 

Jumlah 199 87 112 45% 

Sumber: Guru Mata Pelajaran SMK Pasundan 1 Cimahi (data diolah) 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Mengelola 

pertemuan rapat ditinjau dari 3 tahun kebelakang terdapat banyak siswa yang masih berada 

dibawah nilai kriteria ketuntasan minimal dilihat dari presentase jumlah siswa yang memenuhi 

standar KKM tidak lebih dari 45%. Melihat hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak 

siswa yang kurang optimal dalam hasil belajarnya. 

Hal ini juga dirasakan ketika penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

dan melakukan pengamatan langsung di kelas pada mata pelajaran Mengelola pertemuan rapat di 

SMK Pasundan 1 Cimahi. Ada beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas serta latihan-

latihan yang telah diberikan oleh guru setiap minggunya.  

Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono (2004,hlm.198) menjelaskan bahwa prestasi belajar 

adalah hasil usaha belajar yang berupa nilai-nilai sebagai ukuran kecakapan dengan jumlah nilai 

raport atau test nilai sumatif. Maka dari itu untuk mengetahui hasil belajar suatu pembelajaran 

bisa dilihat dari nilai yang diperoleh siswa baik itu berupa nilai ulangan harian, ulangan tengah 

semester maupun ulangan akhir semester. Ulangan merupakan salah satu cara untuk mengukur 

tingkat pemahaman siswa terhadap pelajaran di sekolah, yang telah diajarkan oleh guru. Ulangan 
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dapat diukur kualitasnya dengan cara penerapan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) pada 

setiap mata pelajaran.  

Rendahnya hasil belajar siswa kelas XI Administrasi Perkantoran ini harus mendapatkan 

perhatian karena akan berpengaruh terhadap hasil belajar yang dicapai siswa serta penguasaan 

kompetensi yang tidak memenuhi standar nasional. 

Tinggi rendahnya hasil belajar yang diperoleh peserta didik dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya faktor intern (faktor yang berasal dari dalam diri siswa) dan faktor ekstern 

(faktor yang berasal dari luar diri siswa). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses dan 

hasil belajar menurut Rifa’I (2009,hlm.97) yaitu: 

Faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil belajar adalah kondisi 

internal dan eksternal siswa. Kondisi internal mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan 

organ tubuh; kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, emosional; dan kondisi sosial, 

seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Faktor eksternal seperti variasi dan 

tingkat kesulitan materi belajar (stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim 

sekolah, suasana lingkungan, dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi 

kesiapan, proses. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu Ikim Sekolah. Proses 

belajar mengajar tersebut dipengaruhi oleh beberapa komponen utama yang saling berkaitan, 

diantaranya guru, siswa, dan lingkungan atau suasana dimana proses itu berlangsung. 

Komponen-komponen tersebut memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan 

proses belajar mengajar. Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran menjadi fokus 

utama proses pendidikan. Fokus kegiatan pendidikan tidak lagi sebatas kegiatan mengajar 

dengan mengutamakan peran guru, melainkan secara sangaja dan terencana melibatkan berbagai 

profesi pendidikan untuk menangani ragam aspek perkembangan peserta didik. Iklim sekolah 

mencakup ketertiban guru dalam pembelajaran, keakraban, orientasi tugas, persaingan, 

ketertiban organisasi sekolah, kejelasan aturan sekolah, kontrol kepala sekolah dan inovasi dalam 

pembelajaran di kelas. 

Iklim sekolah diduga sebagai faktor ideal yang mempengaruhi hasil belajar siswa di  SMK 

Pasundan 1 Cimahi. Menurut Sunaryo Kartadinata dalam Irawati (2002,hlm.2) mendefinisikan 

iklim sekolah adalah iklim yang merujuk pada susasana kehidupan sekolah sebagai salah satu 

kelompok sosial yang didalamnya terdiri dari komponen-komponen yang berpengaruh satu sama 

lainnya, fasilitas fisik, sarana, dan prasaraan, kebudayaan sekolah serta adanya norma-norma 

yang mengatur anggotanya berperilaku. 
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Upaya dalam meningkatnya hasil belajar siswa yaitu dengan menciptakan iklim sekolah  

yang kondusif yaitu kondisi yang disertai rasa yang aman, nyaman damai, dan suasan yang 

menyenangkan didalam proses belajar mengajar (Mulyasa,2004,hlm.23). 

Melihat kondisi ini dimana apabila banyak nya nilai siswa yang di bawah KKM berarti 

siswa tersebut tidak mendapatkan hasil akhir yang diharapkan dan tentunya akan berdampak 

pada perubahan tingkah laku yang tidak sesuai dengan target dan tujuan pembelajaran. 

Permasalahan ini sangat baik diatasi dengan melakukan studi mengenai faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kualitas hasil belajar. Salah satu nya adalah iklim sekolah. 

Sekolah sewajarnya memberikan kenyamanan dan kelengkapan sarana pembelajaran 

disekolah, karena dengan memberikan kelengkapan sarana dalam proses pembelajaran, siswa 

dapat merasa nyaman dalam belajar serta menumbuhkan semangat dalam mengikuti setiap 

proses pembelajaran di sekolah. Untuk memperjelas bahwa adanya masalah pada iklim sekolah 

di sekolah yang mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran. 

Berikut hasil observasi yang diperoleh data bahwa keadaan fasilitas belajar di SMK Pasundan 1 

Cimahi yang belum memadai, ini didukung dengan wawancara singkat kepada guru dan siswa. 

Apabila dicermati dari lingkungan fisik sekolah tersebut dimana bangunan sekolah yang 

menyatu dengan SMP Sanawiyah dan SMA Pasunda 3 Cimahi.  

Dari hasil obeservasi diperoleh data bahwa keadaan fasilitas belajar di SMK Pasundan 1 

Cimahi belum memadai, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut: 

 

Tabel 1. 3 

Sarana Penunjang Pembelajaran 

Fasilitas 
Jumlah 

yang ada 

Jumlah  bisa 

dipakai 

Jumlah 

kebutuhan 
Keterangan 

Sarana 

Mesin tik 40 buah 40 buah 50 buah - 

Komputer 80 buah 80 buah 90 buah - 

Printer 10 buah 10 buah 12 buah - 
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Lcd 8 buah 8 buah 12 buah - 

Meja siswa 960 buah 960 buah 960 buah - 

Kursi siswa 960 buah 960 buah 960 buah - 

Lemari 15 buah 15 buah 20 buah - 

Papan tulis 28 buah 28 buah 30 buah - 

Prasarana 

Perpustakaan 1 ruang - 1 ruang 2,5 m X 4 m 

(jarang 

dipakai) 

Lab. 

Mengetik 

1 ruang 1 ruang 1 ruang 
- 

Lab. Praktek 

AP, 

Akuntansi, 

Pemasaran 

3 ruang 3 ruang 4 ruang 7 m X 8 m 

(masing-

masing 1 

ruangan) 

Ruang Kelas 24 ruang 24 ruang 26 ruang 7 m X 8 m 

Aula 1 ruang 1 ruang 1 ruang 7 m X 24 m 

BP/BK 1 ruang 1 ruang 1 ruang 3 m X 3 m 

Ruang Toilet 12 ruang 10 ruang 15 ruang 1,6 m X 1,6 

m 

Kantin 

Sekolah 

1 ruang 1 ruang 1 ruang 3 m X 3 m 

Ruang Lab. 2 ruang 2 ruang 4 ruang 7 m X 8 m 
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Komputer 

Sumber: Bagian Sarana dan Prasarana SMK Pasundan 1 Cimahi 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa fasilitas belajar siswa masih kurang memadai dalam 

terselanggaranya proses belajar mengajar, diantaranya sarana maupun prasarana yang ada 

disekolah siswa masih kurang dari yang semestinya, seperti dalam penggunaan komputer di 

laboratorium komputer administrasi perkantoran ketika pembelajaran berlangsung, karena 

kekurangan komputer yang hanya berjumlah 40 unit sementara jumlah siswa 56 maka terpaksa 

siswa harus berdesakan dengan temannya menggunakan 1 komputer sedangkan jika guru 

mengadakan ujian seperti ulangan harian atau praktek di lab.komputer murid dibagi menjadi dua 

sesi karena kurangnya media komputer yang tersedia di sekolah, dan oleh karena itu dalam 

kenyataannya siswa tidak terlalu memperhatikan pelajaran sehingga pelajaran tidak berlangsung 

dengan efektif. Keadaan perpustakaan yang jarang dipakai oleh siswa karena kurangnya 

perawatan dan pemeliharaan sehingga minat baca siswa-siswi Pasundan 1 Cimahi cenderung 

rendah, karena kurangnya kelengkapan dari judul buku yang dibutuhkan siswa dalam proses 

pembelajaran di sekolah. 

Bilamana hal tersebut sudah memadai tentunya akan timbul keinginan siswa dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga menghasilkan hasil belajar yang optimal. 

Kondisi seperti ini tentu tidak boleh dibiarkan terus menerus, maka perlu adanya perhatian 

khusus karena bila dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan terhambatnya proses kemajuan 

belajar siswa dan akan mempengaruhi kondusifitas dan ekfektifitas belajar mengajar di sekolah. 

Stockard dan Mayberry (1992,hlm.2) mendefinisikan bahwa “iklim sekolah, moral yang 

tinggi, perlakuan terhadap siswa yang positif, penyertaan aktivitas siswa yang tinggi dan 

hubungan sosial yang positif ternyata memiliki korelasi yang kuat dengan hasil-hasil akademik 

siswa”. 

Menurut Ahmadi dan Supriyono (2008, hlm. 128) “Belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan”.  

Iklim sekolah tidak hanya secara langsung mempengaruhi tinggi rendahnya hasil belajar. 

Iklim belajar juga akan menyentuh ranah kognitif atau personal siswa. Menurut Haynes dalam 

Hoffman (2009,hlm.2) iklim sekolah sebagai kualitas dan konsistensi interaksi interpersonal 
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dalam masyarakat sekolah yang mempengaruhi kognitif, sosial, dan perkembangan psikologi 

anak. 

Sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan Dini Rohmawati Harahap (2011) yang 

berjudul ”Pengaruh Iklim Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Program 

Administrasi Perkantoran Pada Mata Pelajaran produktif  di Smk Pasundan 3 Bandung” 

menunjukan bahwa iklim sekolah di smk Pasundan 3 bandung mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap prestasi belajar siswa kelas X administrasi perkantoran pada mata pelajaran 

produktif. 

Sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan Siti Dewi Anggraeni (2013) yang 

berjudul “Pengaruh Iklim Sekolah dan Kreatifitas Guru dalam Mengelola Pembelajaran terhadap 

Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi” menunjukan adanya hubungan signifikan 

antara iklim sekolah dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasya 

Aliyah. 

Sejalan dengan penelitian Jurnal yang pernah dilakukan Atik Hartika (2015) yang berjudul 

“Pengaruh Iklim Sekolah Terdahap Hasil Belajar Siswa Pada Pelajaran Bahasa Indonesia Di 

Kelas VIII SMPN 3 Lakbok. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Diksatrasia 3 Volume 2 Nomor 1” 

menunjukan adanya iklim sekolah berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia di kelas VIII SMPN 2 Lombok.  

Sejalan dengan penelitian Jurnal yang pernah dilakukan Sampur Prasetyo (2015) yang 

berjudul “Pengaruh Iklim Sekolah dan Sikap Siswa, Melalui Motivasi Belajar Terhadap Hasil 

Belajar” menunjukan  adanya pengaruh persepsi siswa tentang iklim sekolah, dan sikap siswa 

pada mata pelajaran ekonomi melalui motivasi belajar terhadap hasil belajar ekonomi. 

Berdasarkan fenomena kurangnya hasil Belajar siswa di SMK PASUNDAN 1 CIMAHI 

maka diperlukan pendekatan tertentu untuk memecahkan masalah tersebut dan berdasarkan 

permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini menggunakan metode non eksperimen/survey. 

Merujuk kepada keseluruhan jurnal dan penelitian di atas, dan dalam upaya memahami 

dalam memecahkan masalah pada penelitian ini belum optimalnya hasil belajar siswa kelas XI 

program keahlian administrasi perkantoran di SMK Pasundan 1 Cimahi, maka peneliti lakukan 

penelitian tentang pengaruh iklim sekolah terhadap hasil belajar siswa. Maka dari itu, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dan selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi 

dengan judul “PENGARUH IKLIM SEKOLAH TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA 
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KELAS XI MATA PELAJARAN MENGELOLA PERTEMUAN RAPAT PROGRAM 

KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DI SMK PASUNDAN 1 CIMAHI” 

1.2 Identifikasi dan Pembatasan masalah 

Hasil belajar yang baik merupakan kontribusi dalam proses pembelajaran, proses 

pembelajaran yang sesuai tujuan pembelajaran akan mampu mengubah kualitas pembelajaran 

untuk membangun peradaban kearah yang lebih baik. 

Inti kajian dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa di SMK Pasundan 1 Cimahi, 

khususnya hasil belajar dalam mata pelajaran produktif mengelola pertemuan rapat. 

Tinggi rendahnya hasil belajar yang diperoleh peserta didik dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya faktor intern (faktor yang berasal dari dalam diri siswa) dan faktor ekstern 

(faktor yang berasal dari luar diri siswa). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses dan 

hasil belajar menurut Rifa’I (2009,hlm.97) yaitu: 

Faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil belajar adalah kondisi 

internal dan eksternal siswa. Kondisi internal mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan 

organ tubuh; kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, emosional; dan kondisi sosial, 

seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Faktor eksternal seperti variasi dan 

tingkat kesulitan materi belajar (stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim 

sekolah, suasana lingkungan, dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi 

kesiapan, proses. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik khususnya pada SMK 

Pasundan 1 Cimahi yang akan peniliti teliti lebih dalam adalah faktor yang berasal dari luar diri 

peserta didik yaitu iklim sekolah dimana sekolah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan 

iklim sekolah guna menunjang berjalannya proses belajar mengajar yang kondusif dan efektif.  

Menurut Mulyasa (2004,hlm.23) meningkatkan hasil belajar siswa yaitu dengan 

menciptakan suasana iklim sekolah yang kondusif yaitu kondisi yang disertai rasa aman, 

nyaman, damai dan suasana yang menyenangkan didalam proses belajar mengajar.  

Iklim sekolah yang kondusif akademik baik fisik maupun non fisik merupakan landasan 

bagi penyelenggaraan pembelajaran yang efektif dan produktif. Oleh karena itu, sekolah perlu 

menciptakan iklim yang kondusif untuk menumbuh kembangkan semangat dan merangsang 

nafsu belajar peserta didik. 

Berdasarkan pernyataan masalah di atas, masalah dalam penelitian ini secara spesifik 

dirumuskan dalam pernyataan penelitian sabagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran tingkat kondusifitas iklim sekolah di SMK Pasundan 1 Cimahi? 
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2. Bagaimana gambaran tingkat hasil belajar siswa kelas XI Mata Pelajaran Mengelola 

Pertemuan Rapat di SMK Pasundan 1 Cimahi? 

3. Adakah pengaruh tingkat kondusifitas  iklim sekolah terhadap tingkat hasil belajar 

siswa kelas XI Mata PelajaranMengelola Pertemuan Rapat di SMK Pasundan 1 

Cimahi? 

1.3 Tujuan Masalah 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui bagaimana gambaran tingkat kondusifitas iklim sekolah di SMK 

Pasundan 1 Cimahi. 

2. Mengetahui bagaimana gambaran tingkat hasil belajar siswa kelas XI Mata Pelajaran 

Mengelola Pertemuan Rapat di SMK Pasundan 1 Cimahi. 

3. Mengetahui adakah pengaruh tingkat kondusifitas iklim sekolah terhadap  tingkat hasil 

belajar siswa kelas XI Mata Pelajaran Mengelola Pertemuan Rapat di SMK Pasundan 

1 Cimahi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Jika tujuan penelitian tersebut di atas tercapai, maka akan ada dua kegunaan dari penelitian 

ini yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.  

 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu alternative untuk meningkatkan hasil 

belajar peserta didik dengan mengoptimalkan iklim sekolah secara maksimal dan sebagai pijakan 

bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk meningkatkan hasil belajat khusunya pada program 

keahlian Administrasi Perkantoran setelah mengikuti proses pembelajaran dalam periode 

tertentu. 

 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, kegunaan penelitian ini adalah  

a. Bagi Penulis 
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1) Dapat meperluas pemahaman penulis mengenai pengaruh Iklim Sekolah terhadap Hasil 

Belajar Siswa. 

2) Penelitian ini juga sangat berguna bagi penulis sebagai calon pendidik untuk dapat 

membantu peserta didik meningkatkan hasil belajarnya. 

b. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk pengambilan kebijakan 

oleh Kepala Sekolah dalam membangun iklim sekolah yang baik. 

 


