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BAB II 

KAJIAN TEORI  

A. Konsep Teoritis 

1. Sikap Belajar 

a. Pengertian Sikap  

Menurut Abdul Hadis sikap diartikan sebagai kecenderungan 

seseorang  individu untuk merasa senang dan tidak senang terhadap  

suatu objek.
13

 Menurut gerungan pengertian sikap itu dapat kita 

terjemahkan dengan sikap terhadap objek tertentu,yang dapat 

merupakan sikap pandangan atau sikap perasaan,tetapi sikap tersebut 

disertai oleh kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap yang 

objek tadi itu. Jadi sikap itu tepat diterjemakan sebagai sikap dan 

kesediaan bereaksi terhadap suatu hal. 
14

 

 

Menurut Bimo sikap itu merupakan organisasi pendapat, 

keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif ajeg, 

yang disertai adanya perasaan tertentu, dan memberikan dasar kepada 

orang tersebut untuk membuat respons atau berperilaku dalam cara 

yang tertentu yang  dipilihnya.
15

 Menurut Alex sikap kecenderungan 

bertindak, berpikir, berpersepsi, dan merasa dalam menghadapi objek, 

ide, situasi, atau nilai. Sikap bukanlah perilaku, tetapi lebih merupakan 

kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek 

sikap. Objek sikap bisa berupa orang, benda, tempat, gagasan, situasi, 

atau kelompok. Dengan demikian, pada kenyataannya, tidak ada istilah 

sikap yang berdiri sendiri.
16

 Menurut Sarwito sikap adalah istilah yang 
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Abdul Hadis dan Nurhayati,Loc.Cit. 
14

Gerungan, Psikologi Sosial, Bandung: Eresco, 2003, hlm.149. 
15

Bimo Walgito, Psikologi Sosial, Jogyakarta: Andi, 2002, hlm. 127. 
16

Alex Sobur, Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah, Bandung: CV Pustaka Setia, 

2011, hlm. 361. 
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mencerminkan rasa senang, tidak senang atau perasaan biasa-biasa 

saja(netral) dari seseorang terhadap sesuatu.
17

  

Menurut Ngalim Purwanto sukap merupakan unsur psikologi, 

oleh karena itu pengertian tentag sikap, terkait denga aspek-aspek 

psikologis. Selain itu pun merupakan perwujudan psikologi. Definisi 

sikap tela cukup banyak dikemukakan oleh para ahli psikologi da 

pendidika. Sikap atau yang dalam bahasa inggris di sebut attitude 

adalah suatu cara tertentu terhadap sesuatu perasaan atau situasi yang 

dihadapi.
18

  

Menurut Djaali sikap dapat didefinisikan degan berbagai cara 

dan setiap devenisi itu berbeda satu sama lain. Trow mendefinisikan 

sikap sebagai suatu kesiapan metal atau emosional dalam berbagai 

jenis tindakan pada situasi yang tepat. Disini Trow lebih menekakan 

pada kesiapan mental dan emosional seseorang terhadap sesuatu objek. 

Sementara itu Allport seperti dikutip oleh Gable mengemukakan bawa 

sikap adalah sesuatu kesiapan mental dan saraf yang tersusun melalui 

pengalaman dan memberi pengaruh lagsung kepada respon seseorang. 

Harlen megemukakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau 

kecendrungan seseorang atau tindakan dalam menghadapi suatu objek 

atau situasi tertentu.   
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Wirawan Sarwito Sarlito, Pengantar Psikologi Umum, Jakarta:Rajawali Pers, 2009, 

hlm. 201.   
18

Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 

141  
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b. Ciri –Ciri Sikap  

Sikap menentukan jenis atau tabiat tingkah laku dalam 

hubungannya dengan perangsang yang relevan, orang-orang atau 

kejadian. Adapun ciri-ciri sikap adalah sebagai beriku; 1)Sikap itu 

dipelajari (learnability), sikap merupakan hasil belajar .ini perlu 

dibedakan dari motif-motif psikologi lainnya. Beberapa sikap 

dipelajari tidak sengaja dan tanpa kesadaran kepada bagaian individu. 

2)Memiliki kestabilan (stability), sikap bermula dari dipelajari 

,kemudian menjadi lebih kuat,tetap dan stabil, melalui pengalaman. 

3)Personal-societal significance, sikap melibatkan hubungan antara 

seseorang dan orang lain dan juga antara orang dan barang atau situasi. 

4)Berisi cognisi dan affeksi, komponen cognisi dari pada sikap adalah 

berisi informasi yang faktual. 5)Approach-avoidance directionalit,  

bila seseorang memiliki sikap yang favorable terhadap sesuatu obyek, 

mereka akan mendekati dan membantunya, sebaliknya bila seseorang 

memiliki sikap yang unfavorable, mereka akan menghindarinya.
19

 

c. Pembentukan dan Perubahan Sikap  

Pembentukan sikap tidak terjadi degan sediri atau dengan 

sembarangan saja. Pembentukannya senantiasa berlangsung dalam 

interaksi manusia, dan berkenaan dengan objek tertentu. Interaksi 

social di dalam kelompok maupun di luar kelompok dapat mengubah 

sikap atau pembentukan sikap yang baru. Yang dimaksud dengan 
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Abu Ahmad, Psikologi Sosial, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm.178.   
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interaksi di luar kelompok ialah interaksi dengan hasil buah 

kebudayaan manusia yang sampai kepadanya melalui alat-alat 

komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, buku, risalah dan lain-

lain. Tetapi pengaruh dari luar diri manusia karena interaksi di luar 

kelompoknya itu sendiri belum cukup untuk menyebabkan berubahnya 

sikap atau terbentuknya sikap baru. Faktor-faktor lain yang turut 

memegang peranannya ialah; 

1) Faktor Internal  

Pengamatan dan penangkapan manusia senantiasa 

melibatkan suatu proses pilihan di antaranya seluruh rangsangan 

yang objektif ada di luar diri kita, pada tiap-tiap saat dalam 

kehidupan kita tengah kita beraksi suatu pilihan di antara berbagai 

rangsangan yang kemudian kita perhatikan dan kita tafsirkan 

dengan lebih mendalam. Pilihan tersebut berhubungan erat dengan 

motif-motif dan sikap –sikap yang bekerja di dalam diri kita pada 

waktu itu,dan yang mengarahkan minat perhatian kita terhadap 

objek-objek tertentu di antara keseluruhan objek yang mungkin 

kita perhatikan pada waktu itu.  

2) Faktor Eksternal 

Melihat faktor-faktor ekstern,maka pada garis besarnya 

sikap dapat dibentuk atau diubah. 

a) Dalam interaksi kelompok, di mana terdapat hubungan timbal-

balik yang langsung antara manusia. 

b) Karena komunikasi, di mana terdapat pengaruh-pengaruh 

(hubungan) langsung dari suatu pihak. 
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Perubahan sikap dapat berlangsung dalam interaksi kelompok, 

tetapi dalam hal itu harus dibedakan pula dua macam interaksi 

kelompok, yaitu perubahan sikap karena shifing of reference-group, 

perubahan sikap di dalam situasi kontak social antara dua kelompok 

itu. Pada interaksi tersebut hanya terdiri atas hubungan antara anggota 

kelompok berlainan yang berdasarkan kenjung-mengkunjungi saja, 

sedangkan dalam hal pertama interaksi itu lebih lama dan lebih 

mendalam karena berlangsung dalam lingkungan kehidupan di dalam 

suatu kelompok.
20

 

d. Fungsi Sikap 

Sikap mempunyai empat fungsi, yaitu; 

1) Fungsi instrumental, atau fungsi penyesuaian, atau fungsi manfaat 

Fungsi ini adalah berkaitan dengan sarana-tujuan. Di sini 

sikap merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Objek sikap dapat 

membantu seseorang dalam mencapai tujuannya, maka orang akan 

bersikap positif terhadap objek sikap tersebut, demikian sebaliknya 

bila objek sikap menghambat dalm mencapaian tujuan, maka orang 

akan bersikap negatif terhadap objek sikap yang bersangkutan. 

Karena itu fungsi ini juga disebut fungsi manfaat, yaitu sampai 

sejauh mana manfaat objek sikap dalam rangka pencapaian tujuan. 

Fungsi ini juga disebut sebagai fungsi penyesuaian, karena dengan 

sikap yang diambil oleh seseorang, orang akan dapat 

menyesuaikan diri dengan secara baik terhadap sekitarnya. 

                                                 
20
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Misalnya orang mempunyai sikap anti kemewahan, karena dengan 

sikap tersebut orang yang bersangkutan mudah diterima oleh 

kelompoknya, karena ia tergabung dalam kelompok yang anti 

kemewahan. 

2) Fungsi pertahanan ego  

Ini merupakan sikap yang diambil oleh seseorang demi 

untuk mempertahankanego atau akunya. Sikap ini diambil oleh 

seseorang pada waktu orang yang bersangkutan terancam keadaan 

dirinya atau egonya demi untuk mempertahankan egonya, orang 

yang bersangkutan mengambil sikap tertentu. Misalnya orang tua 

mengambil sikap tertentu untuk mempertahankan egonya, dalam 

keadaan terdesak pada waktu diskusi dengan anaknya. 

3) Fungsi ekspresi nilai 

Sikap yang ada pada diri seseorang merupakan jalan bagi 

individu untuk mengekspresikan diri seseorang akan mendapatkan 

kepuasan dapat menunjukkan keadaan dirinya. Dengan individu 

mengambil sikap tertentu terhadap nilai tertentu, ini 

mengambarkan keadaan system nilai yang ada pada individu yang 

bersangkutan 

e. Pengertian Sikap Belajar  

Sikap belajar adalah kecenderungan perilaku seseorang tatkala 

ia mempelajari hal-hal yang bersifat akademik.
21

 Sikap belajar dapat 

diartikan sebagai kecendrungan perilaku ketika ia mempelajari hal-hal 
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 Djaali,Op.Cit.,hlm.115. 
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yang bersifat akademik. Perubahan sikap dapat diamati dalam proses 

pembelajaran, tujuan yang ingin dicapai, keteguhan, dan konsistensi 

terhadap sesuatu. Penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan 

untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi 

pembelajaran, pendidik dan sebagainya.
22

 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bawa sikap belajar 

merupakan dorongan dalam arti seseorang dalam kegiatan yang 

berhubungan dengan akademik dimaa perilaku ini didapatkan dari 

pengalaman-pengalaman dalam hidupannya yang akan mengarah 

kepada perilaku yang baik mapun yang tidak baik dan senang mapun 

tidak senng. Jadi menurut penulis sikap belajar adalah suatu kesiapan 

mental dalam beberapa jenis tindakan yang ditandai dengan adanya 

perubahan pada diri seseorang.   

f. Skala Sikap  

Menurut Nana Sudjana Skala sikap adalah alat untuk 

mengukur nilai, sikap, minat dan perhatian. Yang disusun dalam 

bentuk pernyataan untuk dinilai oleh responden dan hasilnya dalam 

bentuk rentangan nilai sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Skala 

sikap digunakan untuk mengukur sikap seseorang terhadap objek 

tertentu.  

Ada tiga komponen sikap, yakni kognisi, afeksi, dan konasi. 

Konasi berkenaan dengan pengetahuan seseorang tentang objek atau 

stimulus yang dihadapinya, afeksi berkenaan dengan perasaan dalam 

menanggapi objek tersebut, sedangkan konasi berkenaan dengan 

kecenderungan berbuat terhadap objek tertentu. Oleh sebab itu, sikap 
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Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan, Jakarta:CV Pedoman Ilmu Jaya, 2002, hal. 125.  
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selalu bermakna bila dihadapkan kepada objek tertentu. Salah satu 

skala sikap yang sering digunakan adalah skala Likert. Dalam skala 

Likert, pernyataan–pernyataan yang diajukan, baik pernyataan positif 

maupun negatif, dinilai oleh subjek dengan sangat setuju, setuju, tidak 

punya pendapat, tidak setuju, sangat tidak setuju. Contoh subvariabel 

untuk melihat bagaimana sikap siswa terhadap mata pelajaran 

matematika di sekolah yaitu 

1) Sikap terhadap tujuan dan isi mata pelajaran matematika 

2) Sikap terhadap cara mempelajari mata pelajaran matematika 

3) Sikap terhadap guru yang mengajarkan mata pelajaran matematika 

4) Sikap terhadap upaya memperdalam mata pelajaran matematika.
23

 

2. Hasil Belajar  

a. Pengertian Belajar  

Menurut Aunurrahman belajar merupakan kegiatan penting 

setiap orang, termasuk di dalamnya belajar sebagimana seharusnya 

belajar. 
24

Menurut dimyati belajar merupakan proses internal yang 

kompleks. Yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah seluruh 

mental yang meliputi ranah-ranah kognitif, efektif dan psikomotorik .
25

 

Menurut Oemar Hamalik belajar adalah suatu proses, suatu 

kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan.
26

 Menurut Syaiful belajar 

adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam 

interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif dan 
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Nana Sudjana, Op. Cit., hlm. 80. 
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Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 33.  
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psikomotor.
27

 Menurut Slameto belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya.
28

Berdasarkan beberapa teori 

yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses kegiatan sadar yang dilakukan oleh seseorang yang 

menghasilkan perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan 

lingkungannya. 

b. Prinsip-prinsip Belajar 

Menurut Sukmadinata yang dikutip oleh Suyono 

menyimpulkan bahwa prinsip umum belajar sebagai berikut
29

: 

1. Belajar merupakan bagian dari perkembangan. 

2. Belajar berlangsung seumur hidup. 

3. Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan, 

lingkungan, kematangan, serta usaha individu secara aktif. 

4. Belajar mencakup semua aspek kehidupan. 

5. Kegiatan belajar berlangsung di sembarangan tempat dan waktu. 

6. Belajar berlangsung baik dengan guru maupun tanpa guru. 

7. Belajar yang terencana dan disengaja menuntut motivasi yang 

tinggi. 

8. Perbuatan belajar bervariasi dari yang paling sederhana sampai 

dengan yang amat kompleks. 

9. Dalam belajar dapat terjadi hambatan-hambatan. 

10. Dalam hal tertentu belajar memerlukan adanya bantuan dan 

bimbingan dari orang lain. 

 

Menurut Dalyono prinsip-prinsip belajar sebagai berikut; 

a) Kematangan Jasmani dan Rohani 

Kematangan jasmani yaitu telah sampai pada batas minimal umur 

serta kondisi fisiknya telah cukup kuat untuk melakukan kegiatan 
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Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajaran, Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 13.  
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belajar. Kematangan rohani artinya telah memiliki kemampuan 

secara psikolgi untuk melakukan kegiatan belajar, missal 

kemampuan berpikir, ingatan dan sebagainya.  

b) Memiliki Kesiapan  

Belajar tanpa kesiapan fisik, mental dan perlengkapan akan banyak 

mengalami kesulitan, akibatnya tidak memperoleh asil belajar yang 

baik. 

c) Memahami Tujuan  

Dengan mengetahui tujuan belajar akan dapat mengadakan 

persiapan yang diperlukan, baik fisik maupun mental, sehingga 

proses belajar yang dilakukan dapat berjalan lancar dan berhasil 

dengan memuaskan. 

d) Memiliki Kesungguhan 

Biarpun seseorang itu sudah memiliki kematangan,kesiapan serta 

mempunyai tujuan yang konkret dalam melakukan kegiatan 

belajarnya, tetapi kalau tidak bersungguh-sungguh, belajar asal ada 

saja, bermalas-malas, akibatnya tidak memperoleh hasil yang 

memuaskan. 

e) Ulangan dan Latihan 

Bagaimanapun pintarnya seseorang harus mengulang pelajarannya 

atau berlatih sendiri di rumah agar bahan-bahan yang dipelajari 

tambah meresap dalam otak, sehingga tahan lama dalam ingatan.
30
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c. Ciri-ciri Belajar  

Jika hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku, maka ada 

beberapa perubahan tertentu yang dimasukkan ke dalam ciri-ciri 

belajar; 

1. Perubahan yang terjadi secara sadar  

Ini berarti idividu yang belajar akan menyadari terjadinya 

perubahan itu atau sekurang-kurangnya individu merasakan telah 

terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya.  

2. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional 

Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri individu 

berlangsung terus menerus dan tidak statis. Suatu perubahan yang 

terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna 

bagi kehidupan ataupun proses belajar berikutnya.  

3. Perubahan dalam belajar bersifat positif atau aktif  

Dalam perbuatan belajar, perubahan–perubahan itu selalu 

bertambah dan tertuju untuk memperoleh suatu yang lebih baik 

dari sebelunya. Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa 

perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena 

usaha individu sendiri. 

4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

Perubahan yang bersifat sementara yangterjadi hanya untuk 

beberapa saat saja, seperti berkeringat, keluar air mata dan 

sebagainya tidak dapat digolongkan sebagai perubahan dalam 

pengertian belajar. Perubahan yang terjadi karena proses belajar 
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bersifat menetap atau permanen. Ini berarti karena prose yang 

terjadi setelah belajar akan bersifat menetap. 

5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

Perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang akan 

dicapai. Perubahan belajar terarah pada perubahan tingkah laku 

yang benar-benar disadari.  

6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses 

belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika 

seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami 

perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap kebiasaan, 

ketrampilan, pengetahuan, dan sebaginya.
31

 

d. Pengertian Hasil Belajar  

Menurut Nana Sudjana hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya.
32

 Menurut Agus Suprijono Hasil Belajar  adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian–pengertian, apresiasi, dan 

ketrampilan.
33

 

Menurut Ahmad Susanto hasil belajar adalah perubahan-

perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek 

kognitif, afektif dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar.
34

 

Menurut Purwanto hasil belajar adalah perubahan perilaku mahasiswa 

akibat belajar. Perubahan perilaku disebabkan karena dia mencapai 
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penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses belajar 

mengajar. Pencapaian itu didasarkan atas tujuan pengajaran yang telah 

ditetapkan. Hasil itu dapat berupa perubahan dalam aspek kognitif, 

afektif maupun psikomotorik.
35

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya hasil belajar adalah perubahan yang dicapai seseorang siswa 

setelah mengikuti pembelajaran atau tes yang dilaksanakan oleh guru.  

e. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Menurut Waliman yang dikutip oleh Amad Susantohasil 

belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi 

antara berbagai faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa baik 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor 

yang bersumber dari dalam diri peserta didik, yang mempengaruhi 

kemampuan belajarnya. Faktor internal meliputi kecerdasan, minat, 

motivasi belajar, sikap kebiasaan belajar serta kodisi fisik dan 

kesehatan. Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari luar diri 

peserta didik yang mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah 

dan masyarakat. 
36

 

Selanjutnya Muhibbin Syah juga menambahkan bawa secara 

global faktor-faktor yang mempenaruhi hasil belajar siswa dapat 

dibedakan mejadi tiga, yaitu 
37

 

1) Faktor internal (faktor dari dalam diri siswa), yakni keadaan/ 

kondisi jasmani dan rohani siswa. 

2) Faktor eksternal (faktor dari luar diri siswa), yakni kondisi 

lingkungan sekitar. 
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3) Faktor pendekatan belajar yakni jenis upaya belajar siswa yang 

meliputi sratategi dan metode yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan mempelajaran materi-materi pelajaran.  

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal.   

3. Hubungan Sikap Belajar dan Hasil Belajar  

Sikap merupakan suatu yang dipelajari, dan sikap menentukan 

bagaimana individu bereaksi terhadap situasi serta menentukan apa yang 

dicari individu dalam  kehidupan. Sikap selalu berkenaan dengan suatu 

objek, dan sikap terhadap objek ini disertai dengan perasaan positif dan 

negative. Sikap belajar merupakan faktor lain yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa.
38

 

Hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri 

siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotor 

sebagai hasil dari kegiatan belajar.
39

 Menurut Purwanto hasil belajar 

adalah perubahan perilaku mahasiswa akibat belajar. Perubahan perilaku 

disebabkan karena dia mencapai penguasaan atas sejumlah bahan yang 

diberikan dalam proses belajar mengajar. Pencapaian itu didasarkan atas 

tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Hasil itu dapat berupa perubahan 

dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

 

 

 

                                                 
38

Slameto, Loc. Cit. 
39

Ahmad Susanto, Op. Cit., hlm. 5.  
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B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh 

Erma Surianai mahasiswa UIN Suska Riau,dengan judul “ Hubungan Antara 

Sikap Siswa terhadap Fungsi Pendidikan di Sekolah dengan Motivasi Dalam 

Belajar Siswa SMA Negeri 01 Batu Bersurat.” Yang menjadi rumusan 

masalah adalah  apakah terdapat hubungan antara sikap siswa terhadap fungsi 

pendidikan di sekolah dengan motivasi dalam belajar siswa SMA Negeri 01 

Batu Bersurat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

korelasi pearson product moment dan teknik sampling proporsioal sampling. 

Hasil penelitian ini adalah terdapat hubungan antara sikap siswa terhadap 

fungsi pendidikan di sekolah dengan motivasi dalam belajar siswa SMA 

Negeri 01 Batu Bersurat yang sebesar 0,675 dengan kategori sedang.
40

 

Penelitian tentang sikap siswa ini juga pernah diteliti oleh Siti 

Marchatun, dengan judul “Hubungan Sikap Terhadap Mata Pelajaran 

Ekonomi Dan Motivasi Belajar Dengan Prestasi Belajar Ekonomi Kelas VIII 

Di Sekolah Menengah Pertaman Negeri 4 Wadaslintang. Rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah adakah hubungan yang positif dan signifikan antara 

sikap terhadap mata pelajaran ekonomi dengan prestasi belajar ekonomi siswa 

kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Wadaslintang. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode angket. Sedangkan 

teknik analisis datanya adalah menggunakan analisis deskriptif dan kuantitatif.  

Hasil penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan secara 

                                                 
40

Erma Surianai, Hubungan Antara Sikap Siswa terhadap Fungsi Pendidikan Di sekolah 

Dengan Motivasi Dalam Belajar Siswa SMA Negeri 01 Batu Bersurat, Pekanbaru:Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2008.  
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bersama-sama antara sikap terhadap mata pelajaran ekonomi dan motivasi 

belajar dengan prestasi belajar ekonomi siswa kelas VIII di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 4 Wadaslintang yang sebesar 0,732 dengan 

kategori kuat .
41

 

Perbedaan penelitian terletak pada subjek penelitian. Jika pada 

penelitian Siti Marchatun, subjek yang diteliti adalah siswa kelas VIII, maka  

pada penelitian ini subjek yang diteliti adalah seluruh siswa kelas IV, V dan 

VI Sekolah Dasar Negeri 018 Sungai Buluh. Selain itu, penelitian ini 

diarahkan pada mata pelajaran Matematika dengan indikator yang berbeda dan 

tempat dilaksanakannya penelitian ini juga di sekolah yang berbeda serta 

waktu yang berbeda pula, dan pada penelitian ini terdapat hubungan yang 

signifikan antara hubungan sikap belajar dengan hasil belajar matematika di 

sekolah dasar negeri 018 sungai buluh kecamatan singingi hilir kabupaten 

kuantan singingi adalah sebesar 0,634 terletak pada interval 0,400-0,007. 

 

C. Konsep Operasional 

Konsep oprasional merupakan konsep yang dibuat untuk menjabarkan 

dan memberikan batasan-batasan terhadap konsep teoritis agar tidak terjadi 

kesalah pahaman dan sekaligus untuk memudahkan dalam penelitian. Selain 

itu, konsep oprasional dapat memberikan batasan terhadap kerangka teoritis 

yang ada agar lebih mudah untuk dipahami, diukur, dan dilaksanakan peneliti 

dalam mengumpulkan data di lapangan. Adapun variable yang akan 

                                                 
41

Siti Marchatun, 2013, Hubungan Sikap terhadap Mata Pelajaran Ekonomo dan 

Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar Ekonomi Kelas VIII di SMP Negeri 4 Wadaslintang 

[Online],tersedia di https://core.ac.uk/download/files/478/12347196.pdf( 30 April 2016). 

https://core.ac.uk/download/files/478/12347196.pdf
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dioprasioalkan yaitu sikap siswa (variabel X) dan hasil belajar siswa (variabel 

Y). 

Untuk sikap belajar (variabel X), digunakan indikator-indikator 

sebagai berikut: 

1. Paham dan yakin akan pentingnya tujuan dan isi matematika 

a. Tugas-tugas yang diberikan guru matematika dapat diselesaikan 

dengan mudah  

b. Tanpa matematika ilmu lain tidak akan berkembang  

c. Belajar matematika dapat menimbulkan rasa disiplin  

d. Materi matematika terasa sangat sulit bagi saya  

e. Dalam belajar matematika dan mengerjakan latihan, saya mudah 

bingung  

f. Tidak mengerti pelajaran matematika, saya tidak berusaha untuk 

mempelajarinya karena saya tidak mengetahui tujuan mempelajari 

matematika 

2. Kemauan untuk mempelajari dan menerapkan materi matemtika 

a. Belajar matematika dapat menimbulkan sikap rajin  

b. Selalu mengerjakan tugas-tugar pekerjaan rumah yang diberikan guru 

c. Kurang mampu mengikuti pelajaran matematika  

d. Tidak menyukai pelajaran matematika karena banyak menggunakan 

rumus  

3. Keseriusan dalam mempelajari matematika. 

a. Merasa tegang bila sedang belajar matematika  

b. Perasaan takut salah membuat saya kurang berani memecahkan soal 

didepan kelas  

c. Tidak konsentrasi dalam belajar matematika  

d. Gugup dan tidak senang dalam menghadapi pelajaran matematika   

e. merasa cemas menghadapi ujian matematika dari pada menghadapi 

ujian pelajaran lain 

4. Senang membaca atau mempelajari buku matematika  

a. Tak ada sesuatu yang kreatif dalam matematika, karena hanya bersifat 

mengingat rumus 

b. senang membaca dan mempelajari hal – hal yang berhubungan dngan 

matematika. 

c. senang menerangkan kembali pelajaran matematika yang telah 

diterangkan guru kepada teman saya 

5. Cara dmengajar guru matematika. 

a. lebih giat mengikuti pelajaran matematika, karena guru saya 

menyampaikan tujuan belajar matematika kepada siswa sebelum 

belajar 

b. guru matematika saya sering memberi tes kecil sebelum pelajaran 

matematika dimulai  
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c. Guru matematika saya memberikan jawaban yang jelas mengenai 

materi matematika yang ditanyakan oleh siswa. 

d. Dalam menjelaskan materi matematika, contoh yang diberikan guru 

membuat saya paham tentang materi matematika 

6. Interaksi guru dengan siswa 

a. Guru matematika bersedia menerangkan kembali pelajaran matematika 

kepada saya, jika saya bingung mempelajari pelajaran matematika. 

b. Guru matematika saya memberikan kesempatan kepada siswanya  

untuk bertanya 

7. Upaya memperdalam mata pelajaran matematika 

a. Dalam mengerjakan soal-soal kimia atau fisika akan terasa lebih 

mudah karena ditunjang dengan kemampuan matematika 

 

Sedangkan hasil belajar siswa (variabel Y) indikatornya adalah nilai 

hasil Ujian Semester yang diberikan oleh guru. 

 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi  

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis mempunyai asumsi 

adanya hubungan sikap belajar dengan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika di Sekolah Dasar Negeri 018 Sungai Buluh 

Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singing.  

2. Hipotesis  

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ha : Ada hubungan sikap belajar dengan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika di Sekolah Dasar Negeri 018 Sungai Buluh 

Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singing.  

Ho  : Tidak ada hubungan sikap belajar dengan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran matematika di Sekolah Dasar Negeri 018 Sungai 

Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.  


