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 BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis  

1. Sikap Siswa dalam Proses Pembelajaran 

a. Pengertian Sikap 

Sikap merupakan usnur psikologi, oleh karena itu pengertian 

tentang sikap, terkait dengan aspek-apsek psikologis. Selain itu pun 

merupakan perwujudan psikologi. Definisi sikap telah banyak 

dikemukakan oleh para ahli psikologi dan pendidikan. Sikap atau yang 

dalam bahasa Inggrisnya attitude adalah suatu cara bereaksi terhadap 

suatu perangsang. Suatu kecendrungan untuk bereaksi dengan cara 

tertentu terhadap sesuatu perangsang atau situasi yang dihadapi.
11

 

Bagaimana reaksi seseorang jika ia terkena sesuatu rangsangan 

baik mengenai orang, benda-benda ataupun situasi-situasi yang 

mengenai dirinya. Sikap merupakan suatu perbuatan/tingkah laku 

sebagai reaksi respon terhadap sesuatu rangsangan/stimulus, yang 

disertai dengan pendirian dan perasaan orang lain.  Menurut Bruno 

dalam Tohirin sikap (attitude) adalah kecendrungan yang relatif 

menetap untuk berekasi dengan baik atau buruk terhadap orang atau 

barang tertentu. 
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Kita telah mengetahui bahwa orang didalam berhubungan 

dengan orang lain tidak hanya berbuat begitu saja, tetapi juga 

menyadari perbuatan yang dilakukan dan menyadari pula situasi yang 

ada sangkut pautnya dengan perbuatan itu. Kesadaran ini tidak hanya 

mengenai tingkah laku yang sudah terjadi, tetapi juga tingkah laku 

yang mungkin akan terjadi. Sebagaimana menurut Muller dalam 

Tohirin sikap adalah menyukai atau  menolak suatu objek psikologis. 

Dan ia menyatakan bahwa sikap adalah pengaruh atau penolakan, suka 

atau tidak suka, atau kepositifan atau kenegatifan terhadap suatu objek 

psikologis.
12

 Kemudian Scord & Backman dalam Saifudin Azwar 

mengartikan sikap sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan 

(afeksi), Pemikiran (kognisi) dan predisposisi tindakan (Konasi) 

seorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya.
13

 

Pada prinisipnya sikap adalah kecendrungan individu atau 

siswa untuk bertindak dengan cara tertentu. Perwujudan perilaku 

belajar siswa akan ditandai kecendrungan-kecendrungan baru yang 

telah berubah terhadap suatu objek, tata nilai, peristiwa. Dalam istilah 

kecendrungan (predisposition), terkandung pengertian arah tindakan 

yang akan dilakukan seseorang berkenaan dengan sutau objek. Arah 

tersebut dapat bersifat mendekati atau menjauhi. Tindakan mendekati 

atau menjauhi suatu objek (orang, benda, ide dan lainnya), dilandasi 
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oleh perasaan penilaian terhadap objek tersebut. Misalnya, ia 

menyukai atau tidak, menyenangi atau tidak, menyetujui atau tidak.  

Menurut Allport dalam kutipan Djaali bahwa sikap itu tidak 

muncul seketika atau dibawa lahir, tetapi disusun dan dibentuk melalui 

pengalaman memberikan pengaruh langsung kepada respon 

seseorang.
14

 

Sikap seseorang timbul berdasarkan pengalaman tidak dibawa 

sejak lahir serta sesuatu yang diturunkan tetapi merupakan hasil 

belajar. Oleh karena itu sikap dapat dibentuk atau diubah dan tidak 

mutlak sikap orang semuanya memiliki kesamaan akan tetapi dapat 

pula berbeda antara satu dengan yang lain karena perbedaan latar 

belakang sosial budaya. Sementara menurut L.L.Thurstone dalam 

Saifuddin Azwar berpendapat bahwa: 

Sikap sebagai tingkat kecendrungan yang bersifat positif atau 

negatif yang berhubungan dengan objek psikologi. Orang dikatakan 

memilki sikap positif terhadap suatu objek apabila ia suka atau 

memiliki sikap yang negatif terhadap objek bila ia tidak suka atau 

sikapnya unfavorable terhadap objek.
15

 

Ada beberapa konsep sikap dikemukakan oleh para ahli, antara 

satu dengan yang lain terdapat perbedaan redaksional. Akan tetapi, 

terdapat kesamaan pandangan pada pengertian sikap yang beragam itu. 

Kesamaan pandangan itu terlihat dalam berbagai pengertian tentang 

sikap, hampir semua para ahli berpendapat bahwa setiap individu 

terkait dengan suatu objek.  
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b. 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 berhubungna dengan gejala mengenai fikiran. 

Ini berarti berwujud pengolahan, pengalaman dan keyakinan serta 

harapan-harapan individu tentang objek atau kelompok objek tertentu. 

Sedangkan menurut Travers, Gagne dan Cronbach bahwa komponen 

kognitif adalah berupa pengetahuan , kepercayaan atau pikiran yang 

didasarkan pada informasi, yang berhubungan dengan objek. 

 

2) Komponen Afektif 

Merupakan respon pernyataan sikap mengenai perasaan (apa 

yang dirasakan). Seperti ketakutan, kedengkian, simpati dan empati 

terhadap objek tertentu.
16

 Jika orang mengatakan bahwa mereka takut 

dengan ular, ini melukiskan perasaan mereka terhadap ular.  

3) Komponen Konatif  

Merupakan respon tindakan, perilaku atau pernyataan sikap 

mengenai perilaku. Sikap tertentu dapat muncul tidak saja ditentukan 

oleh rangsangan keadaan objek yang sedang dihadapi, tetapi juga 

berkaitan dengn pengalaman masa lalu, atau oleh situasi sekarang, atau 

juga oleh harapan-harapan untuk masa datang.
17

  

Dari uraian diatas jelaslah, bahwa aspek afektif pada diri siswa 

sangat besar peranannya dalam pendidikan, dan karena tidak dapat kita 

abaikan begitu saja. Pengkukuran terhadap aspek ini sangat penting 

dan berguna, lebih dari itu kita harus memanfaatkan pengetahuan kita 

mengenai pengetahuan afektif siswa untuk mencapai tujuan 

pengajaran. 
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c. Fungsi Sikap  

Sikap mempunyai fungsi sebagai berikut :  

1) Fungsi penyesuain diri, bahwa orang cendrung mengembangkan sikap 

yang akan membantu untuk mencapai tujuan secara maksimal.  

2) Fungsi pertahanan diri, bahwa sikap dapat melindungi seseorang dari 

keharusan untuk mengakui kenyataan tentang dirinya. 

3) Fungsi ekpresi nilai, bahwa sikap ekpresi 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 di sekelilingnya.
18

 

d. Sikap Positif dan Negatif 

Sikap terbagi dua yaitu sikap positif dan sikap negatif. Dalam 

sikap positif kecendrungan adalah sikap yang menunjukan atau 

memperlihatkan, menerima, mengakui, menyetujui serta melaksanakan 

norma-norma yang berlaku. Sedangkan sikap negatif adalah sikap yang 

menunjukan penolakan atau tidak menyetujui terhadap norma yang 

berlaku. Maka orang yang bersikap tertentu, cendrung menerima atau 

menolak berdasarkan penilaian terhadap objek tertentu, berguna atau 

berharga baginya atau tidak.
19
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e. Perubahan Sikap  

Secara umum perkembangan manusia selalu dipergunakan oleh 

faktor luar dan dalam, faktor indogin dan eksogin, faktor ekstern dan 

intern. Tentang faktor manakah yang lebih kuat antara keduanya, tiap 

orang golongan atau paham, masing-masing masih berbeda. Hal ini 

adalah karena pendapat masing-masing masih berdasarkan keyakinan 

belum berdasarkan penelitian yang mendalam atau ilmiah.
20

 

Pembentukan sikap tidak terjadi demikian saja, melainkan melalui 

suatu proses tertentu, melalui kontak sosial terus menerus antara 

individu dengan individu-individu lain disekitarnya. Dalam hubungan 

ini, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap adalah : 

1) Faktor Internal  

Faktor internal yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri 

orang yang bersengkutan, seperti faktor pilihan. Kita tidak dapat 

menangkap seluruh rangasangan dari luar melalui persepsi kita. 

Oleh karena itu kita harus memilih mendekati atau menjauhi. 

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 dalam diri sendiri, maka 

pembentuk sikap ditentukan pula oleh faktor-faktor yang berada di 

luar, yaitu : 

a) Sikap objek, sikap itu sendiri, bagus, atau jelek dan  

sebagainya.   

b) Kewibawaan, orang yang mengemukakan suatu sikap 
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c) Sifat orang-orang atau kelompok yang mendukung sikap 

tersebut. 

d) Media komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan 

sikap. 

e) Situasi pada saat sikap itu terbentuk.
21

 

 

f. Sikap Siswa dalam Proses Pembelajaran 

Sikap selalu berkenaan dengan perasaan atau objek disertai 

dengan perasaan positif atau negatif. Orang yang mempunyai sikap 

positif terhadap suatu objek yang bernilai dalam pandangannya, dan ia 

akan bersikap negatif terhadap objek yang dianggapnya tidak bernilai 

atau merugikan. Sikap ini kemudian mendasari dan mendorong ke arah 

sejumlah perbuatan yang satu sama lainnya berhubungan. 

Sekalipun demikian, orang hanya dapat mempunyai sikap 

terhadap hal-hal yang diketahuinya. Jadi harus ada informasi pada 

seseorang untuk dapat bersikap terhadap suatu objek. Sebab 

berdasarkan informasi itu timbul perasaan positif dan negatif terhadap 

objek dan menimbulkan kecendrungan untuk bertingkah laku tertentu, 

terjadilah sikap. 

Sikap positif dalam belajar sangat penting bagi seorang siswa, 

karena apabila tidak demikian bagaimana siswa akan merasa senang 

dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam kelas. Dengan 

demikian sikap siswa dikatakan baik, apabila ia menyukai dan 

meminati. Dan sebaliknya sikap dikatakan tidak baik jika ia 
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menghindari atau memusuhinya. Dalam proses pembelajaran akan 

terlihat langsung oleh pandangan atau sikap siswa terhadap proses 

pembelajaran itu disaat guru yang sedang mengajar.  

Brown dan Holtzman dalam kutipan Djaali mengembangan 

konsep sikap siswa dalam belajar melalui dua komponen, yaitu, 

sebagai berikut :  

a) Teacher Approval (TA) yaitu berhubungan dengan pandangan 

siswa terhadap guru-guru, tingkah laku mereka dikelas, dan cara 

guru mengajar. Memiliki sikap positif dalam proses pembelajaran, 

ia akan siap membantu, memperhatikan, berbuat sesuatu yang 

menguntungkan objek itu. Jadi apabila siswa memiliki sikap yang 

nagatif terhadap proses pembelajaran ia akan acuh tak acuh 

terhadap pembelajaran itu.  

b) Education Acceptance (EA) yaitu penerimaan dan penolakan siswa 

terhadap tujuan yang akan dicapai : dan materi pelajaran yang akan 

di sajikan, praktik, tugas dan persyaratan yang ditetapkan 

disekolah.
22

 

g. Faktor yang Mempengaruhi sikap Siswa 

Menurut Azwar dalam kutipan Abu Ahmadi bahwa sikap sosial 

berbentuk dari adanya interaksi sosial yang dialami oleh individu, 

berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah: 
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1) Pengalaman pribadi, akan mempermudah pembentukan sikap 

apabila pengalaman terdahulu telah melibatkan faktor emosional. 

Dan kesan yang kuat. 

2) Latar belakang sosial budaya dimana seseorang dibesarkan akan 

turut berpengaruh pada pembentukan sikap. 

3) Orang lain yang dianggap penting, sebab pada umumnya individu 

cendrung untuk memilki sikap yang konformis atau searah dengan 

dengn orang yang dianggap penting. 

4) Media masa, brbagai informasi yang diberitakan akan memberikan 

landasan kognitif baru terhadap pembentukan sikap seseroang 

terhadap objek yang diberitakan. Pesan-pesan sugestif yang dibawa 

oleh informasi tersebut, apabila cuukp kuat akan memberikan dasar 

afektif dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah arah sikap 

tertentu. 

5) Institusi atau lembaga pendidikan/lembaga agama, akan 

memberikan konsep moral dalam diri individu, pemahaman akan 

baik dan buruk, garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak 

boleh dilakukan, semuanya di peroleh dari individu. 

6) Emosional, bentuk sikap yang didasari oleh faktor emosional 

adalah prasangka. Prasangka disini sebagai sikap toleransi terhadap 

seseorang atau kelompok.
23

  

Menurut Slameto faktor yang mempengaruhi sikap siswa 

adalah sebagai berikut:  

a. Adanya dukungan dari lingkungan terhadap sikap yang 

bersangkutan; manusia selalu ingin mendapatkan respon dan 

penerimaan dari lingkungan, dan karena itu ia akan berusaha 

menampilkan sikap-sikap yang dibenarkan oleh lingkungannya; 

keadaan semacam ini membuat orang tidak cepat mengubah 

sikapnya; 

b. Adanya peranan tertentu dari suatu sikap dalam kepribadian 

seseorang 

c. Bekerja asas selektivitas 

Seseorang cendrung untuk tidak mempersepsikan data-data baru 

yang mengandung informasi yang berhubungan dengan 

pandangan-pandangan dan sikap-sikapnya yang telah ada; 

kalaupun sampai dipersepsi, biasanya tidak bertahan lama, yang 

bertahan lama adalah informasi yang sejalan dengan pandangan 

dan sikapnya. 

d. Bekerjanya prinsip mempertahankan keseimbangan; 

Bila kepada seseorang disajikan informasi yang dapat membawa 

suatu perubahan dalam dunia psikologinya, maka informasi itu 

akan dipersepsi sedemikian rupa, sehingga hanya akan 

menyebabkan perubahan-perubahan yang seperlunya saja; 
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e. Adanya kecendrungan seseorang untuk menghindari kontak 

dengan data yang bertentangan dengan sikap-sikapnya yang telah 

ada (misalnya tidak mau menghadiri ceramah mengenai hal yang 

tidak disetujui) 

f. Adanya sikap yang tidak kaku pada sementara orang untuk 

mempertahankan pendapat-pendapat sendiri.
24

 

Meskipun terdapat banyak faktor yang menyebabkan sikap 

cendrung bertahan, namun dalam kenyataannya tetap terjadi 

perubahan-perubahan sikap sebagaimana yang terlihat dalam 

kehidupan sehai-hari. Ini menunjukan bahwa usaha mengubah sikap 

perlu dikaitkan pula dengan kebutuhan dan keinginan dari orang yang 

akan diusahakan perubahan sikapnya. 

2. Hasil Belajar Siswa 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar adalah peoses perubahan perilaku berkat pengalaman 

dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, 

baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, 

bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Jadi hakikat 

belajar adalah perubahan. Dari teori yang telah dikemukakan dapat 

dikatakan bahwa belajar bertujuan untuk mengadakan perubahan. 

Hasil yang diperoleh dari penilaian dinyatakan dalam bentuk 

hasil belajar. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan 

tingkah laku. Hasil belajar adalah kemampuan yang di peroleh anak 

setelah melalui kegiatan belajar. Hasil belajar merupakan hasil dari 
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suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar.
25

 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 

memerikasa hasil belajar yang dicapai oleh murid, hasil belajar itu 

berupa kemampuan murid.
26

 

Dalam proses belajar mengajar, hasil belajar yang diharapkan 

dapat dicapai siswa penting diketahui oleh guru, agar guru dapat 

merancang/mendesain pengajarn secara tepat dan penuh arti. Setiap 

belajar mengajar keberhasilannya diukur dari berapa jauh hasil belajar 

yang dicapai siswa, disamping diukur dari segi prosesnya. Artinya 

seberapa jauh hasil belajar dimiliki siswa. Tipe hasil belajar harus 

nampak dalam tujuan pengajaran (tujuan instruksional), sebab tujuan 

itulah yang akan dicapai oleh proses belajar mengajar.
27

 

Tahap instruksional, yakni tahap pemberian materi 

pembelajaran yang dapat diidentifikasikan beberapa kegiatan sebagai 

berikut:  

1. Menjelaskan kepada siswa tujuan pengajaran yang dicapai. 

2. Menjelaskan pokok materi yang akan dibahas. 

3. Membahas materi yang telah dituliskan. 

4. Pada setiap materi yang dibahas sebaiknya diberikan contoh-

contoh yang kongkrit, pertanyaan dan tugas. 
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5. Penggunaan alat bantu pengajaran untuk memperjelaskan 

pembahasan pada setuap materi pelajaran. 

6. Menyiapkan hasil pembahasan dari semua pokok materi.
28

 

Setelah dilakukan interaksi belajar maka yang terakhir adalah 

tahap mengevaluasi untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan 

yang telah dicapai oleh siswa, karena tujuan dari pembelajaran adalah 

hasil, yaitu kemampuan-kemampuan  yang telah dicapai oleh siswa 

dari pengalamannya selama belajar. Nana Sudjana mengatakan, bahwa 

hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajar.
29

 Hasil belajar ini mencerminkan 

leluasan dan kedalaman serta kerumitan kompetensi yang dirumuskan 

dalam pengetahuan, perilaku, keterampilan, sikap dan nilai yang 

diukur dengan berbagai teknik penilaian. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah 

satunya adalah terletak pada faktor yang mempengaruhi individu. 

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:  
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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 

yangkuat. 

4) Sikap adalah kecendrungan untuk mereaksi atau merespon 

dengan cara yang relatife tetap terhadap objek orang, 

barang, dan sebagainya. Sikap yang positif terhadap proses 

pembelajaran adalah pertanda awal yang baik bagi proses 

pembelajaran. 

5) Bakat, 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.  

c) Faktor kelelahan, yaitu kelelahan rohani dan jasmani. Rohani 

dapat dilihat dengn adanya kebosanan sehingga minat untuk 

menghasilkan sesuatu. Sedangkan jasmani dapat dilihat dari 

lemahnya badan dan kecendrungan untuk membaringkan tubuh. 

 

2. Faktor-faktor eksternal diantaranya: 

Cara orang tua mendidik.Relasi antara anggota keluarga, suasana 

rumah, keadaan ekonomi keluarga dan sebagainya. 

 

3. Faktor Sekolah. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama yang 

sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa, 

karena itu lingkungan sekolah yang baik dapat mendorong untuk 

belajar yang lebih giat. Keadaan sekolah ini meliputi cara 

penyajian pelajaran, hubungan guru dengn siswa, alat-alat 

pelajaran dan kurikulum. Hubungan antara guru dan siswa kurang 

baik akan mempengaruhi hasil-hasil belajarnya. Guru mempunyai 

peran yang penting dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Bagaimana seseorang guru mengajar dan apa saja yang diajarkan 

oleh guru akan berpengaruh pada prestasi belajar siswa. Guru 

dituntut untuk menguasai bahan pelajaran yang akan diajarkan, dan 

memilki tingkah laku yang tepat dalam mengajar. Oleh sebab itu, 

guru harus dituntut untuk menguasai bahan pelajaran yang 

disajikan dan memiliki metode yangtepat dalam mengajar. 
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4. Faktor Masyarakat. 

Meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, media dan 

sebagainya.
30

 

 

 

3. Hubungan Sikap dalam Proses Pembelajaran  Terhadap  Hasil 

Belajar 

 Clark yang dikutip oleh Nana Sudjana mengatakan bahwa hasil 

belajar itu dipengaruhi oleh sikap siswa.
31

 Pengaruh yang dimaksud yaitu 

siswa bersikap negatif, maka hasil belajar siswa akan tidak baik dan siswa 

yang bersikap positif maka hasil belajar akan baik pula. Berhasil tidaknya 

siswa dalam belajar sangat ditentukan faktor individu siswa itu sendiri 

salah satunya adalah sikap siswa dalam proses pembelajaran. Dengan 

adanya sikap positif siswa dalam proses pembelajaran, maka diharapkan 

siswa  akan mendapatkan hasil belajar yang baik, sebaliknya apabila dalam 

proses pembelajaran sikap siswa negatif maka akan mendapatkan hasil 

yang tidak baik. 

 Sikap belajar siswa akan berwujud dalam bentuk perasaan senang 

atau tidak senang. Menurut hukum belajar yang dikemukakan oleh 

Thorndike dalam kutipan Djaali bahwa sesuatu yang menimbulkan rasa 

senang, cendrung untuk diulang. 
32

  

 Sikap yang positif akan menimbulkan intensitas kegiatan yang 

lebih tinggi dalam proses pembelajaran  jika dibandingkan dengan sikap 

belajar yang negatif. Sikap yang positif terhadap proses pembelajaran 

                                                             
30

 Slameto, Op.Cit, h.54-60. 
31

Nana Sudjana, Op.Cit, h.39.  
32

 Djaali,Op,Cit,h.116 
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pertanda awal yang baik bagi proses belajar siswa. Sebaliknya sikap 

negatif yang dimunculkan dalam proses pembelajaran maka akan 

menyebabkan hasil belajar yang rendah. 

E. 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. Pada tahun (2011) Rubiyah yang meneliti tentang Pengaruh Sikap Siswa 

dalam Proses Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama 

Islam di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda Pekanbaru. Yang mana variabel 

X nya sama-sama Pengaruh Sikap dalam Proses Pembelajaran. Dan 

perbedaannya terletak pada variabel Y nya yaitu terhadap Prestasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam. Sedangkan yang penulis teliti  adalah Hasil 

Belajar Akidah Akhlak. 

2. Pada tahun (2014) Tengku Basrudin yang meneliti tentang Pengaruh 

Aktifitas Muhadharah Siswa terhadap Hasil Belajar PAI di SMPIT Al-

Ihsan Boarding School Siak Huli Kabupaten Kampar. Yang mana 

variabel X nya berbeda dengan penulis. Saudara Basrudin meneliti 

Pengaruh Aktifitas Muhadharah Siswa. Sedangkan penulis meneliti 
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Pengaruh sikap siswa. Persamaannya terletak pada variabel Y nya yaitu 

sama-sama meneliti Hasil belajar. 

F. Konsep Operasional 

1. Sikap Siswa dalam Proses Pembelajaran (Variabel X) 

Untuk menghindari dari kesalah pahaman terhadap kerangka 

teoritis yang  dipergunakan dalam penelitian ini maka, konsep tersebut 

penulis operasionalkan sebagai penjelasan sekaligus untuk membatasi 

konsep yang masih global. Untuk mengukur sikap siswa tesebut 

penulis menggunakan indikator-indikator sebagai berikut: 

a.  Komponen Afektif (Perasaan) 

1) Siswa bersikap tenang pada saat guru menjelaskan materi 

dalam proses pembelajaran 

2) Siswa senantiasa berada di dalam kelas saat guru Akidah 

Akhlak menjelaskan materi pelajaran 

3) Siswa Senang Mengikuti Pembelajaran Akidah Akhlak 

4) Siswa Senantiasa aktif dalam mengikuti pembelajaran di dalam 

kelas 

b. Komponen Konatif ( Tingkah Laku) 

1) Siswa mencatat materi pelajaran Akidah Akhlak yang 

dijelaskan guru 

2) Siswa bertanya kepada guru tentang materi pelajaran yang 

kurang di mengerti 

3) Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru Akidah 

Akhlak 

4) Siswa senantiasa mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh 

guru Akidah Akhlak 

5) Siswa menyerahkan tugas yang diberikan guru Akidah Akhlak 

tepat waktu 
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2. Hasil belajar (Variabel Y) 

Untuk mengukur hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 

Akidah Akhlak akan dilihat dari nilai atau hasil tes yang dilakukan 

setelah proses pembelajaran dikelas, yang di dapat dari  hasil nilai 

Ujian Tengah Semester genap siswa yang di laksanakan pada tanggal 

27 Februari – 4 Maret tahun 2016/2017. Hasil yang telah diperoleh 

kemudian dirujuk pada kategori yang telah dikemukakan oleh 

Muhibbin Syah berikut
33

 : 

a. Baik Sekali : 80 - 100 

b. Baik   : 70 – 79 

c. Cukup   : 60 – 69 

d. Kurang  : 50 – 59 

e. Gagal   : 0 – 49 

G. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi Dasar 

Adapun asumsi dasar dalam penelitian ini : 

a. Sikap siswa dalam proses pembelajaran Akidah Akhlak berbeda-

beda 

b. Hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Akidah Akhlak berbeda-

beda. 

 

 

                                                             
33  Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan (Dengan Pendekatan Baru), 2013, Bandung : PT. 

Remaja Rosdakarya, h.151. 
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2. Hipotesis 

Ha  : Ada pengaruh signifikan antara sikap dalam proses pembelajaran 

dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak di 

Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin. 

H0: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara sikap dalam proses 

pembelajaran dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah 

Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin. 

 

 

 

 

 

 

 

 


