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       Penelitian ini di latar belakangi oleh kurangnya penciptaan iklim kelas saat 

pembelajaran daring pada pembelajaran Ekonomi dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (i) Bagaimana iklim 

kelas pada mata pelajaran ekonomi di masa pandemi covid-19 di Kelas XI di 

SMA Negeri 1 Parongpong, (ii) Bagaimana Motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran ekonomi di masa pandemi covid-19 di kelas XI di SMA Negeri 1 

Parongpong, (iii) adakah pengaruh iklim kelas daring terhadap motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas XI di SMAN 1 Parongpong. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan desain 

penelitian survey dengan melibatkan 57 siswa sebagai sampel yang terdiri dari 4 

kelas yaitu siswa kelas XI - IIS di SMA Negeri 1 Parngpong. Hasil penelitian 

menunjukan rekapitulasi skor rata-rata tanggapan responden mengenai (i) Iklim 

kelas daring sebesar 4,028 dengan presentase  80,60% dengan kategori “sangat 

baik”. (ii) Motivasi belajar siswa kelas XI IIS di SMA Negeri 1 Parongpong pada 

mata pelajaran ekonomi sebesar 3,95 dengan presentase sebesar 79,30% dengan 

kategori “baik”. Berdasarkan analisis data melalui perhitungan koefesien 

determinasi, diperoleh hasil penelitian Besar kontribusi yang diberikan oleh  iklim 

kelas daring  dilihat dari R Square sebesar 0,532. Hal ini menunjukan bahwa 

pengaruh Iklim Kelas Daring sebesar 53,2% terhadap Motivasi Belajar Siswa. 

Penulis menyarankan kepada pihak-pihak terkait yakni (i) bagi siswa, Baiknya 

siswa bersemangat serta bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses 

pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang 

diharapkan, (ii) bagi guru, sebaiknya mampu menciptakan suasana belajar yang 

kondusif, serta  mampu menciptakan aktivitas belajar yang menyenangkan bagi 

siswa agar siswa tidak jenuh dalam belajar, serta guru baiknya memiliki hubungan 

yang baik dengan siswa lainnya, (iii) bagi sekolah lebih meningkatkan 

kedisiplinan serta situasi maupun kondisi fasilitas belajar yang kondusif dan 

nyaman untuk seluruh warga sekolah, (iv) bagi peneliti selanjutnya, diharapkan 

dapat meneliti faktor tambahan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil pada 

penelitian ini, sehingga dapat menambah lagi pengetahuan dalam upaya 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 
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