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BAB II  

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1. Sikap siswa 

a. Pengertian 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 yang 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.
11

 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. 

Mengingat sikap siswa terhadap mata pelajaran tertentu 

memengaruhi hasil belajarnya, perlu diupayakan agar tidak timbul 

sikap negatif terhadap mata pelajaran tertentu. Guna mengantisipasi 

sikap negatif siswa, guru dituntut untuk selalu menunjukkan sikap 

positif terhadap dirinya sendiri dan terhadap mata pelajaran yang 

                                                             
11

Tohirin, op cit.,h. 134 
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menjadi kesukaannya. Dalam hal bersikap positif terhadap mata 

pelajarannya, guru sangat dianjurkan untuk senantiasa menghargai dan 

mencintai profesinya. Guru yang demikian tidak hanya menguasai 

bahan-bahan yang diajarkannya, tetapi juga mampu meyakinkan 

kepada para siswa akan manfaat bidang studi tertentu, siswa akan 

merasa membutuhkannya. Dari perasaan butuh itulah akan muncul 

sikap positif terhadap bidang studi tertentu sekaligus terhadap guru 

yang mengajarkannya.
12

 

Sikap (Attitude) adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, 

tidak senang atau perasaan biasa-biasa saja (netral) dari seseorang 

terhadap sesuatu hal itu bisa terhadap benda, kejadian, situasi, orang-

orang atau kelompok. Kalau yang timbul terhadap sesuatu itu adalah 

perasaan senang, maka disebut sikap positif, sedangkan kalau 

perasaaan tidak senang disebut sikap negatif. Kalau tidak timbul 

perasaan apa-apa berarti sikapnya netral. Sikap dinyatakan dalam tiga 

domain ABC, yaitu Affect, Behavior dan Cognition. Affect adalah 

perasaan yang timbul (senang, tak senang), Behavior adalah perasaan 

yang mengikuti perasaan itu (mendekat, menghindar), dan Cognition 

adalah perasaan terhadap subjek sikap (Bagus, tidak bagus).
13

 

Karena sikap dipelajari, maka sikap dapat berubah-ubah sesuai 

dengan keadaan lingkungan disekitar individu yang bersangkutan pada 

saat dan tempat yang berbeda-beda. Dalam sikap tersangkut juga 

                                                             
12

Ibid., h. 135 
13

Sarlito W Sarwono, Pengantar Psikologi Umum, Jakarta: PT Raja Persindo Persada, 

2016, h. 201 



11 
 

 

faktor motivasi dan perasaan. Inilah yang membedakannya dari 

pengetahuan, misalnya sikap tidak hilang walaupun kebutuhan sudah 

dipenuhi. jadi, sikap berbeda dengan refleks atau dorongan. 

Seperti tergambar dalam ayat di bawah ini: 

ِت    ٱۡلُوۡسلِِوييَ  أَفَنَۡجَعلُ  ٤٣ ٱلنَِّعينِ إِىَّ لِۡلُوتَّقِيَي ِعنَد َربِِّهۡن َجنََّّٰ

ٞب فِيِه  أَمۡ  ٤٣َها لَُكۡن َكۡيَف تَۡحُكُوىَى   ٤٣ ٱۡلُوۡجِرِهييَ كَ  لَُكۡن ِكتََّٰ

  ٤٣إِىَّ لَُكۡن فِيِه لََوا تََخيَُّروَى   ٤٣تَۡدُرُسىَى 
 

Artinya :Sungguh bagi orang-orang beriman yang bertaqwa 

(disediakan) surga yang penuh kenikmatan disisi Tuhannya. 

Apakah patut kami memperlakukan disisi Tuhannya. Apakah 

patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti 

orang-orang yang berdosa (orang kafir)? Mengapa kamu 

berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? 

Atau apakah kamu mempunyai kitab (yang diturunkan Allah) 

yang kamu pelajari sesungguhnya kamu dapat memilih apa 

saja yang ada di dalamnya.
14

  

 

Dilihat dari aspek pendidikan, maka ayat diatas menjelaskan bahwa 

perilaku adalah efek dari apa yang dipelajari. Artinya seolah-olah orang kafir itu 

telah menerima al-kitab lalu mereka mempelajari, dan hasilnya mereka 

dibolehkan memilih apa-apa yang mereka sukai. Kemudian mereka pun 

mengamalkan hal-hal yang mereka sukai itu, seperti yang terlihatkan pada sikap 

dan perilaku mereka. Sikap dan perilaku mereka hanyalah efek dari apa yang 

mereka pelajari dari nenek moyang mereka.
15

 Dengan demikian berdasarkan 

pendapat diatas dapat dipahami bahwa kegiatan belajar adalah proses perubahan 

perilaku pada diri sendiri berkat adanya interaksi individu dengan lingkungan. 

                                                             
14

Al-qur’an dan Terjemahan, Qs. Al-Qalam (68) ayat : 34-38, Surakarta: Ziyad Books.  
15

Kadar  M. Yusuf, Tafsir Tarbawi (Pesan-Pesan Al-Qur’an Tentang Pendidikan),  2013, 

jakarta: Amzah, h. 43-44   
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b. Fungsi Sikap 

Sikap mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1) Fungsi penyesuaian diri, bahwa orang cenderung mengembangkan 

sikap yang akan membantu untuk mencapai tujuan secara 

maksimal. 

2) Fungsi pertahanan diri, bahwa sikap dapat melindungan seseorang 

dari keharusan untuk mengakui kenyataan tentang dirinya. 

3) Fungsi ekpresi nilai, bahwa sikap ekspresi positif nilai-nilai dasar 

seseorang, memamerkan citra dirinya dan aktualisasi diri. 

4) Fungsi pengetahuan, bahwa sikap membantu seseorang 

menetapkan standar evaluasi terhadap sesuatu hal. Standar itu 

menggambarkan keteraturan, kejelasan, dan stabilitas kerangka acu 

pribadi seseorang dalam menghadapi objek atau peristiwa 

disekelilingnya.
16

 

Demikian juga menurut Ahmadi di dalam bukunya fungsi 

sikap adalah sebagai berikut: 

1) Sikap berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri.  

2) Sikap sebagai alat pengatur tingkah laku. 

3) Sikap berfungsi sebagai alat pengatur pengalaman-pengalaman. 

4) Sikap berfungsi sebagai pernyataan kepribadian.
17

 

Sedangkan menurut Baron, Byrne, dan Branscombe dalam 

buku Bimo Walgito terdapat lima fungsi sikap diantaranya:  

                                                             
16

 Fattah Hanurawan, Psikologi Sosial, 2010, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, H.65 
17

 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, 1991, Jakarta: Rineka Cipta h. 179 - 181 
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1) Fungsi pengetahuan, sikap membantu kita untuk menginterprestasi 

stimulus baru dan menampilkan respon yang sesuai. 

2) Fungsi identitas, sikap terhadap kebangsaan Indonesia (nasionalis) 

yang kita nilai tinggi, mengekspresikan nilai dan keyakinan serta 

mengkomunikasikan “siapa kita”. Dalam pertemuan resmi antar 

masyarakat Indonesia dengan luar negeri, orang Indonesia 

memakai kebaya atau btik untuk mencerminkan budaya dan 

identitas kita sebagai rakyat Indonesia. 

3) Fungsi harga diri, sikap yang kita miliki mampu menjaga atau 

meningkatkan harga diri. 

4) Fungsi petahanan diri (ego devensive), sika berfungsi melindugi 

diri dari penilaian  negtif tentang diri kita.  

5) Fungsi memotivasi kesan (impression motivation), sikap berfungsi 

mengarahkan orang lain untuk memberikan penilaian atau kesan 

yang positif tentang diri kita.
18

  

c. Macam-macam Sikap  

Sikap terbagi dua yaitu sikap positif dan sikap negatif. 

1) Sikap positif, kecendrungan tindakan adalah mendekati, 

menyenangi, dan mengharapkan obyek tertentu. 

2) Sikap negatif, terdapat kecendrungan untuk menjauhi, 

menghindari, membenci, dan tidak menyukai objek tertentu.
19

 

                                                             
18

 Bimo Walgito, Psikologi Sosial Suatu Pengantar , 2003, Yogyakarta: Andi Ofset h. 128-

129 
19

 Heri Purwanto, Pengantar Perilaku Manusia Untuk Keperawatan, 2004, Jakarta: EGC h. 

63 
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Dalam buku Ahmadi sikap juga terbagi dua yaitu: 

1) Sikap positif, sikap yang menunjukan atau memperlihatkan sikap 

menerima, mengakui, menyetujui, serta melaksanakan norma-

norma yang berlaku dimana individu itu berada.  

2) Sikap Negatif, sikap yang menunjukan penolakan atau tidak 

menyetujui terhadap norma yang berlaku dimana individu itu 

bertempat tinggal.
20

                                                                                                                                                            

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Sikap 

1) Faktor internal: yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri orang 

yang bersangkutan, seperti faktor pilihan. Kita tidak dapat 

menangkap seluruh rangsangan dari luar melalui persepsi kita, oleh 

karena itu kita harus memilih rangsangan-rangsangan mana yang 

akan kita dekati dan mana yang harus di jauhi. Pilihan ini di 

tentukan oleh motif-motif dan kecendrungan-kecendrungan dalam 

diri kita. Karena harus memilih inilah kita menyusun sikap positif  

terhadap satu hal dan membentuk sikap negatif terhadap hal 

lainnya. 

2) Faktor Eksternal: selain faktor-faktor yang terdapat didalam diri 

sendiri, maka pembentukan sikap ditentukan pula oleh faktor-

faktor yang berada diluar, yaitu: 

a) Sifat objek, sikap itu sendiri, bagus, atau jelek dan sebagainya. 

b) Kewibawaan 

                                                             
20

 Abu Ahmadi, op. cit. h. 166  
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c) Sikap orang-orang atau kelompok yang mendukung sikap 

tersebut. 

d) Media komunikasi yang di gunakan dalam menyampaikan 

sikap. 

e) Situasi pada saat sikap itu dibentuk.
21

 

Tentunya tidak semua faktor harus dipenuhi untuk 

membentuk suatu sikap. Kadang-kadang satu atau dua faktor sudah 

cukup. Yang menarik adalah makin banyak faktor yang ikut 

mempengaruhi, semakin cepat terbentuk sikap. 

Demikian juga pendapat Gerungan didalam bukunya 

Psikologi Sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan 

sikap adalah: 

a) Faktor Intern yaitu faktor yang bekerja didalam diri kita pada 

waktu itu, dan yang mengarahkan minat kita terhadap objek-

objek tertentu diantara keseluruhan objek yang mungkin kita 

perhatikan pada waktu itu. 

b) Faktor Ekstern, mengenai faktor ini sikap dapat dibentuk atau 

dirubah melalui interaksi kelompok dan komunikasi.
22

 

Sedangkan menurut pendapat Sherif dalam buku Ahmadi 

sikap itu dapat diubah atau dibentuk apabila: 

a) Terdapat hubungan timbal balik yang langsung antara 

manusia. 

                                                             
21

Sarlito W Sarwono, Pengantar  Psikologi Umum, 2010,  Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada  205-206  
22

 Gerungan, Psikologi Sosial, 2002, Bandung: Refika Aditama, h. 154-158 
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b) Adanya komunikasi (yaitu hubungan langsung) dari satu 

pihak.
23

 

Pembentukan dan perubahan sikap tidak terjadi dengan 

sendirinya. Sikap terbentuk dalam hubungannya dengan suatu 

obyek, orang, kelompok, lembaga, nilai, melalui hubungan antar 

individu, hubungan didalam kelompok, komunikasi surat kabar, 

buku, poster, radio, televisi, dan sebagainya terdapat banyak 

kemungkinan yang mempengaruhi timbulnya sikap. 

e. Komponen Sikap 

Sikap mengandung tiga komponen, yaitu kognitif, afektif dan 

komponen konatif. 

1) Komponen Kognitif 

Merupakan respon pernyataan sikap mengenai apa yang 

diyakini. Sikap kognitif berhubungan dengan gejala mengenai 

fikiran. Ini berarti berwujud pengolahan, pengalaman, dan 

keyakinan serta harapan-harapan individu tentang objek atau 

kelompok objek tertentu. Sedangkan Travers, Gagne, dan 

Cronbach berpendapat bahwa komponen kognitif adalah 

berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran yang didasarkan 

pada informasi, yang berhubungan dengan objek. 

 

 

                                                             
23

 Abu Ahmadi, op. cit. h 171 - 172 
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2) Komponen Afektif 

Merupakan respon peryataan sikap mengenai perasaan 

(apa yang dirasakan). Seperti ketakutan, kedengkian, simpati 

dan empati terhadap objek tertentu.
24

 Jika orang mengatakan 

bahwa mereka takut dengan ular, ini melukiskan perasaan 

mereka terhadap ular. 

3) Komponen Konatif  

 Merupakan respon tindakan, perilaku atau peryataan 

sikap mengenai perilaku. Sikap tertentu dapat muncul tidak 

saja ditentukan oleh rangsangan keadaan objek yang sedang 

dihadapi, tetapi juga berkaitan dengan pengalaman masa lalu, 

atau oleh situasi sekarang, atau juga oleh harapan-harapan 

untuk masa datang.
25

 Komponen sikap tersebut sama seperti 

yang diungkapkan oleh Ahmadi.
26

 Dari uraian diatas jelaslah, 

bahwa aspek afektif pada diri siswa sangat besar peranannya 

dalam pendidikan, dan karena tidak dapat kita abaikan begitu 

saja. Pengukuran terhadap aspek ini sangat penting dan 

berguna, lebih dari itu kita harus memanfaatkan pengetahuan 

kita mengenai pengetahuan afektif siswa untuk mencapai 

tujuan pengajaran. 

 

 

                                                             
24

 Bimo Walgito, Psikologi Sosial, 2003, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, h. 127-128 
25

 Fattah Hanurawan, Psikologi sosial, 2010, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, h.65  
26 Abu Ahmadi, op. cit. h. 164-165 
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2. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku siswa akibat 

belajar. Perubahan itu diupayakan dalam proses belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan pendidikan setiap proses belajar mengajar 

mempengaruhi perubahan perilaku. Tergantung pada tujuan 

pendidikannya. Perubahan perilaku yang merupakan hasil belajar dapat  

berupa domain kogintif, afektif, dan psikomotorik.
27

 

Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk 

mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah 

diajarkan. Untuk mengaktualisasikan hasil belajar tersebut diperlukan 

serangkaian pengukuran menggunakan alat evaluasi yang baik dan 

memenuhi syarat. Bloom mengemukakan tiga ranah hasil belajar yaitu 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

1) Ranah Kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental 

(otak). Segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah 

termasuk ranah kognitif, proses belajar yang melibatkan 

kognisi meliputi kegiatan sejak dari penerimaan stimulus 

eksternal oleh sensori, penyimpanan dan pengolahan dalam 

otak menjadi informasi hingga pemanggilan kembali informasi 

ketika di perlukan untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena 

belajar melibatkan otak maka perubahan perilaku akibatnya 

                                                             
27

Purwanto, Evaluasi hasil belajar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 34-35  
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juga terjadi dalam otak berupa kemampuan tertentu oleh otak 

untuk menyelesaikan masalah.
28

 

2) Ranah Afektif adalah ranah yang berkenaan dengan sikap 

seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah 

memilki penguasaan kognitif tinggi. Tipe hasil belajar afektif 

akan Nampak pada murid dalam berbagai tingkah laku seperti 

perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, 

menghargai guru dan teman sekelas, kebiasaan belajar dan 

hubungan sosial.
29

 

3) Ranah Psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar 

keterampilan dan kemampuan bertindak.
30

 Hasil belajar 

psikomotor di kemukakan oleh Simpson, tampak dalam bentuk 

keterampilan (Skill) dan kemampuan bertindak individu. Hasil 

belajar ranah psikomotor adalah hasil belajar yang berkaitan 

dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah murid 

menerima pengalaman belajar tertentu.
31

 

Hasil yang diperoleh dari penilaian dinyatakan dalam bentuk 

hasil belajar. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan 

tingkah laku. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak 

setelah melalui kegiatan belajar. Hasil belajar merupakan hasil dari 

                                                             
28

Ibid., h. 50  
29

Mulyadi, Evaluasi Pendidikan, Malang: UIN Maliki Press, 2010, h. 5 
30

Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 
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suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar.
32

 Hasil belajar 

dapat diketahui melalui tes hasil belajar. Dari tes hasil belajar tersebut 

tergambar kemampuan atau tingkat penguasaan (materi) bahan 

pengajaran atau tujuan pengajaran oleh siswa. Tes hasil belajar adalah 

memeriksa hasil belajar yang dicapai oleh murid, hasil belajar itu 

berupa kemampuan murid.
33

 

Untuk mengetahui keberhasilan belajar yang telah ditetapkan 

dalam interaksi atau proses pembelajaran diperlukan penilaian atau  

evaluasi. Menurut Ngalim Purwanto, untuk mengevaluasi hasil belajar 

seorang guru dapat menggunakan dua macam tes, yaitu: 

a) Tes yang telah distandarkan (standardizet test) suatu tes yang 

telah mengalami proses standarisasi, yakni suatu proses 

validasi yaitu benar-benar mampu menilai apa yang dinilai, 

dan keandalan (reability) yaitu tes tersebut menunjukkan 

ketelitian pengukuran yang berlaku untuk setiap orang yang 

diukur dengan tes (soal) yang sama. 

b) Tes bantuan guru sendiri (teacher made test) suatu tes yang 

dibuat oleh guru dengan isi dan tujuan-tujuan khusus untuk 

sekolah atau sekolah tempat mengajar.
34

 

 

 

                                                             
32

Dimyanti dan Mudjiono, Belajar Dan Pembelajaran, 2006, Jakarta: Rineka Cipta, h.3   
33

Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, 2003, Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, h.45  
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b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Slameto faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

adalah sebagai berikut: 

1) Faktor dalam diri individu (internal) diantaranya: 

a) Faktor jasmaniah yaitu: faktor kesehatan, cacat tubuh. Oleh sebab itu, 

bila individu ingin belajar dengan baik dan sukses, maka harus 

mempunyai jasmani yang sehat dalam arti tidak mengalami gangguan 

tubuh maupun bagian-bagian tubuh individu itu sendiri. 

b) Faktor psikologis yaitu: 

(1) Intelegensi adalah kemampuan psiko-fisik untuk mereaksi 

rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara 

yang tepat. Tingkat intelegensi siswa tidak diragukan lagi, sangat 

menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa. 

(2) Motivasi adalah dorongan terhadap seorang untuk berbuat sesuai 

dengan motivasi yang kuat dapat menentukan prestasi belajar 

siswa. 

(3) Minat adalah kehendak untuk mengetahui sesuatu. Seseorang siswa 

akan sukses belajar perlu adanya minat yang kuat. 

(4) Sikap adalah kecendrungan untuk mereaksi atau merespon dengan 

cara yang relatif tetap terhadap objek orang, barang, dan 

sebagainya. Sikap yang positif terhadap proses pembelajaran 

adalah pertanda awal yang baik bagi proses pembelajaran. 
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(5) Bakat adalah kemampuan potensi yang dimiliki seseorang untuk 

mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Bakat akan 

mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar siswa. 

Kematangan adalah suatu tingkat dalam pertumbuhan seseorang 

dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan 

kecakapan baru.
35

 

2) Faktor dari luar diri individu (eksternal) diantaranya: 

a) Faktor lingkungan sosial meliputi orang tua, keluarga, guru, teman 

sekelas, masyarakat, tetangga dan teman sepermainan.  

b) Faktor lingkungan non sosial meliputi gedung sekolah dan letaknya, 

rumah tempat tinggal dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca 

dan waktu belajar. 

Dan terakhir faktor pendekatan belajar yaitu segala cara atau 

strategi untuk menunjang proses pembelajaran.
36

 

c. Indikator Keberhasilan Belajar 

Untuk menyatakan bahwa proses belajar mengajar dikatakan 

berhasil, setiap guru memiliki pandangan masing-masing untuk 

menyamakan persepsi sebaiknya berpedoman pada kurikulum yang 

berlaku yang telah disempurnakan, antara lain bahwa suatu proses 

belajar mengajar tentang suatu bahan pengajaran dapat dikatakan 

berhasil apabila Tujuan Intruksional Khusus (TIK)  nya tercapai untuk 

mengetahui tercapai tidaknya, guru perlu melakukan tes formatif setiap 
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selesai menyajikan suatu bahasan kepada siswa. Fungsi penilaian ini 

adalah untuk memberikan umpan balik pada guru dalam rangka 

memperbaiki proses belajar mengajar.
37

  

Yang menjadi petunjuk bahwa suatu proses belajar mengajar di 

anggap berhasil adalah hal-hal sebagai berikut: 

1) Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan 

mencapai prestasi tinggi baik secara individual maupun 

kelompok. 

2) Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran telah dicapai 

oleh siswa, baik secara individual maupun kelompok.
38

 

B. Penelitian Relevan 

 Penelitian relevan dilakukan dengan maksud untuk menghindari 

duplikasi pada desain dari temuan penelitian. Disamping itu untuk 

menunjukan keaslian penelitian bahwa topik yang diteliti oleh penelitian lain 

dalam konteks yang sama. Selain itu dengan mengenal penelitian terdahulu, 

maka sangat membantu penelitian dalam memilih dan menetapkan desain 

penelitian yang sesuai karena peneliti memperoleh gambaran dan 

perbandingan dari desain-desain  yang telah dilaksanakan. 

1. Asniati pada tahun 2015 dengan judul penelitian Hubungan Pelaksanaan 

Tugas Guru Sebagai Motivator dengan Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru. Dengan 

perhitungan korelasi di peroleh koefisien korelasi sebesar 1.994 dengan 
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probabilitas 0.090 lebih kecil dari 0.05 (0.090 < 0.05). Hal ini 

mengandung pengertian bahwa semakin tinggi tugas guru sebagai 

motivator maka semakin baik hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih 

begitu juga sebaliknya. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada 

variabel X nya yaitu hubungan tugas guru sebagai motivator.
39

 

2. Laila Mirna pada tahun 2013 dengan judul penelitian Penggunaan Metode 

Diskusi Kelompok Kecil Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mata 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VI Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. 

Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan penggunaan metode 

diskusi dapat meningkatkan hasil belajar pada mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial Pada Siswa Kelas VI  Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Ketuntasan 

hasil belajar sebelum tindakan hanya mencapai 10 orang siswa, sedangkan 

17 orang siswa belum tuntas. Setelah tindakan yaitu pada siklus I siswa 

tuntas adalah 18 orang siswa dan yang tidak tuntas adalah 9 orang siswa. 

Sedangkan pada siklus II jumlah siswa yang tuntas adalah 23 orang siswa, 

melebihi 75% siswa yang mencapai Kriteria ketuntasan Minimal yaitu 70. 

Dan yang tidak tuntas hanya 4 orang siswa. Perbedaannya dengan 

penelitian yang penulis lakukan terletak di variabel X. Saudara Laila 
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Mirna meneliti Penggunaan Metode Diskusi Kelompok Kecil. Sedangkan 

penulis meneliti Pengaruh sikap siswa.
40

 

C. Konsep Operasional 

  Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap konsep-konsep yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka konsep tersebut penulis operasionalkan 

sebagai penjelasan sekaligus untuk membagi konsep teoritis yang masih 

global. Adapun konsep operasional yang menjadi tolak ukur pengaruh sikap 

siswa terhadap hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam 

kelas VIII di Sekolah SMP Negeri 21 Pekanbaru adalah: 

1. Indikator Sikap  Belajar Siswa 

a. Komponen Afektif ( Perasaan ) 

1) Siswa bersikap tenang pada saat guru menjelaskan materi dalam 

proses pembelajaran. 

2) Siswa senantiasa berada didalam kelas saat guru Pendidikan 

Agama Islam menjelaskan materi pelajaran. 

3) Siswa senang mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

4) Siswa senantiasa aktif dalam mengikuti pembelajaran didalam 

kelas 

b. Komponen Konatif ( Tingkah Laku ) 

1) Siswa mencatat materi pelajaran agama islam yang dijelaskan guru 
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2) Siswa bertanya kepada guru tentang materi pelajaran yang kurang 

dimengerti 

3) Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru Agama 

Islam 

4) Siswa senantiasa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 

Agama Islam 

5) Siswa menyerahkan tugas yang diberikan guru agama Islam tepat 

waktu. 

2. Indikator Hasil Belajar 

Hasil belajar PAI dalam penelitian ini diukur berdasarkan nilai 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

yang diambil dari nilai  ujian tengah semeter (UTS) yang diperoleh dari 

dokumentasi guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Hasil 

yang telah diperoleh kemudian dirujuk pada kategori yang telah 

dikemukakan oleh Muhibbin Syah berikut
41

 : 

a. Baik sekali  : 80 – 100 

b. Baik  : 70 – 79 

c. Cu  kup  : 60 – 69 

d. Kurang  : 50 – 59 

e. Gagal  : 0 – 49 
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D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi Dasar 

Adapun asumsi dasar dari penelitian ini : 

a. Sikap siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

berbeda-beda.  

b. Hasil belajar dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam berbeda-

beda. 

2. Hipotesis 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan sikap siswa terhadap hasil belajar pada    

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 21 Pekanbaru 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan sikap siswa terhadap hasil belajar 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 21 Pekanbaru. 

 


