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            BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Proses belajar mengajar merupakan inti dari kegiatan pendidikan di 

sekolah, salah satu prinsip dalam melaksanakan pendidikan adalah peserta 

didik secara aktif mengambil peran dalam kegiatan pendidikan yang 

dilaksanakan, karena proses belajar mengajar merupakan kegiatan interaksi 

antara dua unsur manusia yakni siswa sebagai pihak yang belajar dan guru 

sebagai pihak yang mengajar. Suatu proses pembelajaran dikatakan baik, bila 

proses tersebut dapat membangkitkan kegiatan belajar yang efektif, sehingga 

dapat memperoleh hasil belajar yang maksimal. Hasil belajar yang maksimal 

dapat pula dilihat dari bagaimana sikap belajar siswa di kelas saat proses 

belajar mengajar.
1
 

Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu 

yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Maka jika seorang siswa 

mempunyai sikap senang terhadap suatu pelajaran dia akan berusaha untuk 

mempelajari pelajaran yang disenanginya. Sikap merupakan gejala internal yang 

berdimensi afektif berupa kecendrungan untuk merekasi atau merespon 

dengan cara yang relatif tetap terhadap objek tertentu, seperti orang, barang, 

dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Sikap yang positif 

terhadap mata pelajaran tertentu merupakan pertanda awal yang baik bagi 

proses belajar siswa. Sebaliknya sikap yang negatif terhadap mata pelajaran 
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tertentu apalagi ditambah dengan timbulnya rasa kebencian terhadap mata 

pelajaran tertentu akan menimbulkan kesulitan belajar bagi siswa yang 

bersangkutan. Misalnya, siswa yang bersikap acuh terhadap bahasa arab, 

matematika, dan lain-lain, akan menyebabkan siswa yang bersangkutan 

kurang mempelajari mata pelajaran tersebut, sehingga pada gilirannya 

menyebabkan hasil belajarnya selalu rendah.
2
 Sikap sangat berpengaruh dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa karena jika siswa sudah memiliki sikap 

senang atau cenderung pada suatu pelajaran maka dapat mempengaruhi hasil 

belajarnya.
3
 

Witherington yang dikutip oleh Hamzah B.Uno dalam bukunya 

Belajar dengan Pendekatan Pailkem mengemukakan bahwa belajar adalah 

suatu proses perubahan didalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut 

ditampakan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku 

seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap kebiasaan, pemahaman, 

keterampilan, daya pikir, dan lain-lain kemampuan. Hal senada juga di 

nyatakan oleh Moh. Surya bahwa belajar dapat diartikan sebagai proses yang 

dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku, akibat 

interaksi individu dengan lingkungan.
4
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Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar 

merupakan kegiatan pokok. Tujuan dari pembelajaran dikembangkan melalui 

bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga bidang ini saling 

berkesinambungan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam proses 

pembelajaran. Apabila bidang kognitif telah terlaksana dengan baik oleh guru, 

maka bidang afektif siswa akan baik pula dengan terlihat sikap yang di 

perlihatkan oleh siswa itu sendiri seperti perhatian terhadap pembelajaran, 

motivasi belajar, menghargai guru, teman sekelas dan hasil belajar.
5
 Berhasil atau 

tidaknya suatu pembelajaran turut dipengaruhi oleh sikap siswa dalam proses 

pembelajaran. Clark yang dikutip oleh Nana Sudjana mengatakan bahwa hasil 

belajar itu di pengaruhi oleh sikap siswa.
6
 Maka sikap merupakan tindakan yang 

datang dalam pribadi seorang yang timbul dari dalam dirinya.  

Fishbein dan Ajzen (1975) yang di kutip oleh Dr. Kunandar dalam 

bukunya Penilaian Autentik mendefinisikan sikap suatu predisposisi yang 

dipelajari untuk merespon secara positif atau negatif terhadap suatu objek, situasi, 

konsep, atau orang.
7
 Untuk mendapatkan respon yang baik terhadap seseorang 

harus melalui rasa suka dan cinta terhadap sesuatu. Karena dengan rasa suka 

tersebut akan menimbulkan sikap positif dan juga mempunyai motivasi tersendiri 

dengan adanya rasa suka tersebut. Dengan demikian maka terjadilah proses 

belajar yang baik dan akan mendapatkan hasil yang baik. Oleh karena itu, siswa 

yang sikap belajarnya positif akan belajar dengan aktif dan dengan demikian akan 
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memperoleh hasil yang baik dibandingkan dengan siswa yang sikap belajarnya 

negatif.
8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di SMP Negeri 21 

Pekanbaru terdapat berbagai sikap belajar siswa pada saat kegiatan belajar 

mengajar berlangsung diantaranya: 

1.  Masih ada sebagian siswa yang kurang  memperhatikan ketika guru 

menjelaskan materi pelajaran 

2. Masih ada sebagian siswa yang belum mau mencatat. 

3. Masih ada sebagian siswa yang berbicara dengan teman sebangkunya. 

4. Masih ada sebagian siswa yang melamun dan bahkan asik bermain 

handphone. 

5. Masih ada sebagian siswa yang diam, jika guru memberikan 

pertanyaan siswa belum dapat menjawab dengan benar. 

6. Masih ada sebagian siswa yang belum menjawab bahkan ada siswa 

yang mengantuk di kelas. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sikap belajar siswa 

pada mata pelajajaran Pendidikan Agama Islam tidak baik, namun berdasarkan 

studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis di SMP Negeri 21 Pekanbaru, 

bahwa hasil belajar siswa sudah baik. Seperti terlihat dari fenomena berikut: 

1. Nilai siswa sudah mencapai KKM 

2. Siswa mampu menjelaskan kembali pelajaran yang dijelaskan oleh guru 
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3. Siswa mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru ketika 

pembelajaran sedang berlangsung 

4. Siswa mampu mengeluarkan pendapat saat pembelajaran sedang 

berlangsung 

Untuk mencapai hasil belajar yang tinggi maka sikap positif dalam belajar 

itu haruslah ada dan kuat. Artinya sikap belajar penting bagi siswa untuk di 

tingkatkan. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti masalah Pengaruh Sikap 

Siswa terhadap Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Pekanbaru. 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian 

ini, maka penulis menegaskan maksud dari berbagai istilah yang terdapat 

didalam judul tersebut, yaitu: 

1. Sikap siswa 

Sikap merupakan gejala internal yang berdimensi afektif, berupa 

kecendrungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif 

tetap terhadap objek tertentu, seperti orang, barang, dan sebagainya, baik 

secara positif maupun negatif. Sikap positif terhadap mata pelajaran 

tertentu merupakan pertanda awal yang baik bagi proses belajar siswa. 

Sebaliknya sikap yang negatif terhadap mata pelajaran tertentu apalagi 

ditambah dengan timbulnya rasa kebencian terhadap mata pelajaran 

tertentu, akan menimbulkan kesulitan belajar bagi siswa yang 

bersangkutan.
9
 

2. Hasil belajar  

Hasil belajar adalah perwujudan kemampuan akibat perubahan 

perilaku yang dilakukan oleh usaha pendidikan. Kemampuan menyangkut 

domain kognitif, afektif, dan psikomotorik.
10

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan gejala-gejala yang telah dipaparkan dalam latar belakang, 

maka dapat ditemukan masalah sebagai berikut: 
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a. Bagaimana sikap siswa dalam proses pembelajaran di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 21 Pekanbaru? 

b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi sikap siswa di sekolah 

Menengah Pertama Negeri 21 Pekanbaru. 

c. Bagaimana hasil belajar Pendidikan Agama Islam siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 21 Pekanbaru 

d. Apakah ada pengaruh sikap siswa terhadap hasil belajar Pendidikan 

Agama Islam di sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Pekanbaru.  

2. Batasan masalah 

  Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi 

masalah dan memfokuskan penelitian ini pada pengaruh sikap belajar 

siswa terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Pekanbaru. 

3. Rumusan masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah  

dalam penelitian ini adalah Apakah ada pengaruh sikap belajar siswa 

terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 

VIII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Pekanbaru? 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
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Untuk mengetahui pengaruh sikap siswa terhadap hasil belajar pada mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 21 Pekanbaru 

2. Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat 

dalam menyelesaikan perkuliahan pada program Sarjana Strata Satu (S1) 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan untuk memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd) dari Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sulltan Syarif Riau, Pekanbaru. 

3.   Manfaat penelitian 

a) Sebagai masukan bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Pekanbaru 

b) Untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan cakrawala berfikir 

penulis dalam bidang metode penelitian dan etika dan profesi keguruan 

c) Sebagai sumbangan penulis kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang merupakan 

salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu pada 

jurusan Pendidikan Agama Islam. 

 


