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ABSTRAK

HUBUNGAN SIKAP TERHADAP GURU DENGAN PRESTASI BELAJAR
PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 SEPUTIH RAMAN TAHUN

AJARAN 2016/2017

Oleh

DWI AGUSTINA DAMAYANTI

Masalah dalam penelitian ini adalah prestasi belajar siswa masih rendah. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara sikap terhadap guru dengan
prestasi belajar siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode
korelasional dengan populasi siswa sebesar 249 siswa dan sampel sebanyak 72
siswa yang diambil secara teknik simple random sampling dengan menggunakan
rumus slovin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan sikap
siswa terhadap guru dengan prestasi belajar hal ini ditunjukkan hasil analisis data
menggunakan korelasi product moment dari Karl Pearson diperoleh r hitung =
0,273 > r tabel= 0,233 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima

Kata Kunci : Guru, Prestasi Belajar, Sikap
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

1. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Melalui

pendidikan, peserta didik mendapatkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan

sikap sehingga dapat berpikir lebih sistematis, rasional, dan kritis terhadap

permasalahan yang dihadapi. Hal tersebut sesuai tujuan dari pendidikan

nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa.

Proses pendidikan dan pembelajaran tersebut adalah melalui pendidikan

sekolah. Pembelajaran merupakan aktifitas yang paling utama dalam

keseluruhan proses pembelajaran di sekolah. Ini berarti keberhasilan

pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung pada bagaimana proses
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pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Pembelajaran salah satu proses

yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu

sendiri dalam interaksi dan masyarakat.

Keberhasilan sesuai dalam menempuh pendidikan di sekolah merupakan

harapan bagi orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Salah satu penentu

keberhasilan siswa di sekolah adalah melalui kegiatan belajar. Melalui kegiatan

belajar yang efektif diharapkan siswa dapat tumbuh dan berkembang sesuai

dengan kemampuan yang dimiliki. Upaya meningkatkan mutu dalam dunia

pendidikan dengan melakukan evaluasi karena selama satu periode pendidikan

berlangsung, perlu diketahui prestasi belajar yang telah dicapai siswa.

Prestasi belajar merupakan tingkatan keberhasilan siswa mencapai tujuan yang

telah ditetapkan dalam sebuah program (Syah, 2005:141). Menurut Ahmadi

(2003:130) prestasi belajar adalah hasil yang dicapai dalam suatu usaha. Dalam

hal ini adalah usaha belajar, belajar adalah berusaha mengadakan perubahan

untuk mencapai tujuan.

Prestasi belajar yang dicapai siswa merupakan sebuah peningkatan pemahaman

akademik yang dilalui siswa dalam proses belajar mengajar yang sudah

dirancang sedemikian rupa di lingkup sekolahan. Ketika siswa tidak

mengalami peningkatan pemahaman dalam proses belajar mengajar, maka

dapat dikatakan prestasi belajarnya menurun. Banyak faktor yang
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mempengaruhi kenapa siswa mengalami penurunana untuk meraih prestasi

belajarnya.

Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari dalam diri siswa maupun dari luar siwa

itu sendiri. Menurut Sriyanti (2013: 24) faktor yang mempengaruhi proses dan

hasil belajar (prestasi belajar) sebagai berikut

1. Faktor eksternal
Faktor-faktor eksternal terdiri dari faktor nonsosial dan faktor sosial.
a. Faktor non sosial yakni bisa berupa peralatan sekolah, sarana

belajar, gedung dan ruang belajar, kondisi geografis sekolah dan
rumah, iklim dan cuaca, jarak rumah ke sekolah, sarana
transportasi yang tersedia dan sejenisnya.

b. Faktor sosial, misalnya kehadiran orang dalam belajar, kedekatan
hubungan antara anak dengan orang lain, keharmonisan atau
pertengkaran dalam keluarga, gaya pengasuhan orang tua,
hubungan antarpersonal sekolah, gaya mengajar guru, sikap guru
terhadap siswa dan sebagainya.

2. Faktor internal
Faktor internal terdiri dari faktor fisiologis dan faktor psikologis.

a. Faktor fisiologis
Faktor fisiologis terdiri dari:
1) Keadaan tonus jasmani pada umumnya
2) Keadaan fungsi-fungsi jasamani tertentu

b. Faktor psikologis
Faktor psikologis yakni antara lain tingkat kecerdasan, motivasi,
minat, bakat, sikap, kepribadian, kematangan dan lain sebagainya.

Faktor-faktor diatas dapat mempengaruhi bagaimana proses dan hasil belajar

seorang siswa. Dalam proses pembelajaran di sekolah, aktivitas belajar tidak

selamanya dapat berjalan dengan lancar. Masalah belajar ini sudah merupakan

masalah umum yang terjadi dalam proses pembelajaran.

Masalah belajar yang dialami oleh siswa sering diidentifikasi dengan adanya

seorang atau sekelompok siswa yang tidak mencapai prestasi belajar yang
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diinginkan. Kegagalan siswa dalam belajar tidak selalu disebabkan kebodohan

atau rendahnya intelegensi. Kegalalan tersebut justru sering terjadi dari dalam

diri siswa tersebut, seperti cara siswa menyikapi suatu permasalahan dan dalam

permasalahan ini mengenai sikap terhadap guru yang sedang melaksanakan

proses pembelajaran. Banyak siswa yang bersikap kurang baik terhadap proses

pembelajaran yang di sampaikan oleh guru mata pelajaran

Sikap merupakan suatu keyakinan dan perasaan terhadap objek atau situasi.

Keyakinan dan perasaan ini dapat berupa respon positif maupun negatif

tergantung keadaan objek maupun situasi yang ditemui seseorang. Menurut

Sarwono & Meinarno (2012:82) sikap adalah suatu proses penilaian yang

dilakukan seseorang terhadap suatu objek. Walgito (2003:127)

mengidentifikasi sikap itu merupakan organisasi pendapat, keyakinan

seseorang mengenai objek atau istuasi yang relatif ajeg, yang disertai adanya

perasaan tertentu, dan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk membuat

respon atau berperilaku dalam cara yang tertentu yang dipilihnya.

Sikap siswa muncul karena adanya interaksi-interaksi dengan guru. interaksi

yang dimaksud adalah interaksi berdasarkan 4 kompetensi dasar yang harus

dimiliki oleh guru. Kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh seorang dengan

profesi guru mata pelajaran yakni kompetensi kepribadian, kompetensi sosial,

kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik. Ke empat kompetesi

tersebut akan nampak di luar maupun di dalam kelas. Kompetens guru yang

muncul di dalam kelas dapat terlihat dari proses pembelajaran/
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Sikap siswa terhadap guru pada saat proses pembelajaran memiliki peranan

penting. Sikap siswa dalam proses belajar menggambarkan penampilan siswa

dikelas, sikap siswa dapat tampak dalam bentuk kemauan, tanggapan,

perubahan perasaan dan lain-lain. Ada kalanya dalam sebuah proses

pembelajaran terdapat siswa yang aktif, namun adapula siswa yang bersikap

diam. Siswa yang kurang aktif bisa saja disebabkan karena kurang menyukai

performa guru dalam mengajar atau pun situasi belajar yang diciptakan.

Menurut Wahab (2016:28) sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif

berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespons dengan cara yang relatif

tetap terhadap objek orang, peristiwa dan sebagainya, baik secara positif

maupun negatif. Sikap siswa dalam belajar dapat dipengaruhi oleh perasaan

senang atau tidaknya pada peforma guru, pelajaran atau lingkungan sekitarnya.

Siswa yang kurang menyukai guru hanya akan mendapat kerugian, karena

siswa tidak akan mencapai proses transfer ilmu dalam belajar. Mereka yang

tidak menyukai guru tidak akan mendapat manfaat dari peranan seorang guru.

Djamarah (2005:43) menjelaskan bahwa peran guru yakni sebagai korektor,

inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator,

pembimbing, demonstator, pengelola kelas, mediator, supervisor, dan elevator.

Peran yang amat banyak dan penting tersebut tidak akan dirasakan oleh siswa

yang membenci guru.

Siswa yang tidak menyukai guru bisa saja didapat dari pengalaman yang

kurang menyenangkan dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, guru yang
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sedangkan mengugurkan kewajibannya untuk mendidik para siswa tidak

sengaja bersikap kurang baik kepada siswa yang dianggap mengganggu

aktifitas belajar. Kemudian siswa tersebut mendapatkan sebuah hukuman dari

guru tersebut. Siswa merasa kurang setuju dengan tindakan guru yang

memberikan hukuman tersebut, lantas timbul perasaan tidak suka dan tidak

senang dengan guru tersebut. Perasaan tidak suka ini akan mempenagruhi

kegiatan belajar dan yang merupakan salah satu aktifitas belajar.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa sikap siswa dalam belajar akan

mempengaruhi aktifitas belajar. Aktifitas belajar ini menentukan pencapaian

prestasi belajar siswa. Sikap siswa yang membenci guru hanya akan

mempersulitnya mencapai prestasi belajar.

Berdasarkan hasil penyebaran Daftar cek masalah yang diberikan kepada siswa

kelas VIII A di SMP Negeri 1 Seputih Raman masih terdapat siswa yang

berpikiran dan bersikap negatif dalam belajar. Siswa cenderung berpikiran dan

bersikap negatif kepada guru. Dari sikap negatif tersebut akan nampak dari

perilaku mereka. Siswa tidak memperhatikan guru yang sedang menerangkan

pelajaran. Terdapat siswa yang tidak masuk pada jam pelajaran yang diampu

guru yang tidak disukainya. Mereka akan mencari-cari alasan agar dapat

menghindari guru tersebut.

Disekolah terdapat pula siswa yang mengobrol pada jam pelajaran

berlangsung, dan tidur pada saat pelajaran. Hal ini karena mereka tidak

menyukai guru yang mengajar, sehingga mereka menunjukkan perilaku yang
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kurang baik di sekolah. Perilaku-perilaku ini mengarah pada tindakan dalam

proses pembelajaran.

Tindakan siswa yang tidak memperhatikan guru yangs edang menerangkan

pelajaran hanya akan merugikan siswa tersebut. Dia memilih mengobrol

dengan teman sebangkunya. Karena ada perasaan tidak suka kepada guru

tersebut, siswa memilih untuk tidak menyukai segala tindakan yang dilakukan

guru tersebut. Siswa tersebut memilih tidak mendengarkan penjelasan dari

guru. Karena tidak mendengarkan penjelasan dari guru, dia kurang paham

dengan materi yang diajarkan guru tersebut. Dan ini nantinya akan berdampak

ketika dilakukan ujian pemahaman materi tersebut. Karena kurang mempelajari

materi yang telah diajarkan nilai yang didapat ketika evaluasi menjadi kecil.

Hal ini berdampak kepada prestasi belajarnya yang menurun

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan tersebut, peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian mengenai “Hubungan Sikap terhadap Guru

dengan Prestasi Belajar pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Seputih

Raman Tahun Ajaran 2016/2017”.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa macam masalah yang

muncul. permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah siswa yang

bersikap negatif terhadap gurunya hal ini dapat diidentifikasi sebagi berikut:

1. Siswa tidak memperhatikan guru yang sedang menerangkan pelajaran
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2. Siswa yang tidak masuk pada jam pelajaran yang diajar oleh guru yang

tidak disukainya

3. Siswa yang mengobrol pada jam pelajaran berlangsung

4. Siswa yang tidur pada saat jam pelajaran berlangsung.

5. Siswa yang menunjukan emosi negatif ketika dinasehati oleh guru

3. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan peneliti, maka permasalahan pada peneliti ini dibatasi

pada “Hubungan Sikap terhadap Guru dengan Prestasi Belajar pada Siswa

kelas VIII di SMP Negeri 1 Seputih Raman Tahun Ajaran 2016/2017”.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan

masalah yang telah diuraikan diatas peneliti dapat merumuskan rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah : “adakah Hubungan Sikap terhadap

Guru dengan Prestasi Belajar pada Siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Seputih

Raman Tahun Ajaran 2016/2017”.

B. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya Hubungan

sikap terhadap Guru dengan Prestasi Belajar pada Siswa Kelas VIII di

SMP Negeri 1 Seputih Raman tahun ajaran 2016/2017.
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2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk

mengembangkan konsep ilmu pendidikan khususnya bimbingan dan

konseling yang kajiannya tentang hubungan sikap siswa terhadap

guru dengan prestasi belajar.

b. Kegunaan praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemahaman kepada guru bimbingan konseling serta guru

mata pelajaran guna meningkatkan performa mengajar, dan juga

mendeteksi sikap sehingga mempermudah pencapaia tujuan

pendidikan

3. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah:

a. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup penelitian ini adalah konsep keilmuan bimbingan

konseling.

b. Ruang lingkup Objek

Objek penelitian ini adalah sejauh mana hubungan sikap terhadap guru

dengan prestasi belajar.
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c. Ruang Lingkup Subjek

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Seputih

Raman Tahun ajaran 2016/2017.

d. Ruang Lingkup Tempat

Ruang Lingkup tempat dalam penelitian ini adalah SMP Negeri 1 Seputih

Raman.

e. Ruang lingkup waktu

Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini dilaksanakan pada semester

genap Tahun ajaran 2016/2017

4. Kerangka Pikir

Menurut Ahmadi (2003: 130) prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai

dalam suatu usaha. Dalam hal ini adalah usaha belajar, belajar adalah

berusaha mengadakan perubahan untuk mencapai tujuan. Prestasi belajar

yang dicapai oleh siswa mencerminkan tingkat pemahaman siswa terhadap

mata pelajaran yang dipelajari. Menurut Syah (2005: 141) prestasi belajar

merupakan tingkatan keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah

ditetapkan dalam sebuah program. Tujuan yang selalu ingin dicapai di dalam

dunia pendidikan adalah tercapainya pretasi belajar siswa.

Prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang berasal dari

dalam diri siswa (intern) maupun yang berasal dari luar diri siswa (ekstern).

Faktor yang berasal dari luar diri siswa meliputi faktor nonsosial (peralatan

sekolah, gedung sekolah, sarana belajar dan sebagainya) dan faktor sosial
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(keharmonisan atau pertengkaran dalam keluarga, gaya pengasuhan orang

tua, hubungan antarpersonal sekolah, gaya mengajar guru, sikap guru

terhadap siswa dan sebagainya). Sedangkan Faktor yang berasal dari dalam

diri siswa meliputi faktor fisiologis (Keadaan tonus jasmani pada umumnya

dan Keadaan fungsi-fungsi jasamani tertentu) dan faktor psikologis

(kecerdasan, motivasi, minat, bakat, sikap, kepribadian, kematangan dan lain

sebagainya).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar adalah faktor

internal yaitu sikap siswa dalam belajar khususnya sikap siswa terhadap mata

pelajaran dan guru yang mengampunya memiliki pengaruh terhadap

keinginan siswa untuk belajar dan akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar

siswa itu sendiri. Sikap yang negatif akan mempengaruhi perasaan dan juga

bagaimana tindakan mereka. Sikap negatif ini bisa saja berasal dari pemikiran

mereka yang tidak positif, mereka lebih banyak melihat suatu hal dari segi

negatif.

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan

untuk mereaksi atau merespons dengan cara yang relatif tetap terhadap objek,

orang, peristiwa dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif (Wahab,

2016:28).

Siswa dengan pemikiran dan sikap positif akan menunjukkan perilaku positif.

Hal ini karena mereka dapat memfokuskan pencapaian tujuan pendidikan.
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Perilaku siswa yang positif akan dapat dilihat ketika kegiatan belajar

mengajar berlangsung, terlihat aktif dalam kegiatan aktifitas belajar. Mereka

dapat menemukan soluasi dari permasalahan belajar yang mereka hadapi.

Mereka memiliki kepercayaan atas kemampuan mereka. Tindakan mereka

dapat membantu mereka mencapi tujuan pendidikan yakni pencapaian

prestasi belajar yang tinggi

Berdasarkan uraian di atas, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Diagram Kerangka pikir

5. Hipotesis

Hipotesis merupakan sebuah dugaan sementara pada sebuah penelitian.

Menurut Sugiyono (2015: 96) hipotesis merupakan jawaban sementara

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian

telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Adapun hipotesis penelitian yang peneliti ajukan yaitu terdapat hubungan

sikap terhadap guru dengan prestasi belajar pada Siswa kelas VIII di SMP

Negeri 1 Seputih Raman Tahun Ajaran 2016/2017.

Sikap terhadap Guru
(X)

Prestasi Belajar (Y)
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Berdasarkan kerangka pikir yang telah dikemukakan, maka hipotesis statistik

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Ho : Tidak Terdapat Hubungan Sikap terhadap Guru dengan Prestasi Belajar

pada Siswa Kelas VIII Di SMP Negeri 1 Seputih Raman Tahun Ajaran

2016/2017.

Ha : Terdapat Hubungan sSikap terhadap Guru dengan Prestasi Belajar pada

Siswa Kelas VIII Di SMP Negeri 1 Seputih Raman Tahun Ajaran

2016/2017.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Prestasi Belajar dalam Bidang Bimbingan Belajar

1. Bidang Bimbingan Belajar

a. Kedudukan Bimbingan Belajar

Masalah belajar adalah inti dari kegiatan disekolah. Sekolah diperuntukan

bagi berhasilnya proses belajar bagi setiap siswa yang sedang studi di sekolah

tersebut. Tujuan bimbingan belajar secara umum adalah membantu siswa

agar mendapat penyesuaian yang baik di dalam situasi belajar, sehingga

setiap siswa dapat belajar dengan efisien sesuai dengan kemampuan yang

dimilikinya, dan mencapai perkembangan yang optimal.

Bidang bimbingan belajar merupakan salah satu dari  bidang layanan dalam

bimbingan dan konseling yang mencakup seluruh upaya bantuan yang

meliputi bidang-bidang sebagai berikut.

1) Bidang pribadi-sosial
Bidang pribadi-sosial berarti bimbingan dalam menghadapi keadaan
batinnya sendiri dan mengatasi berbagai pergumulan dalam batinnya
sendiri; dalam mengatur diri sendiri di bidang kerohanian, perawatan
jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seksual dan
sebagainya; serta bimbingan dalam membina hubungan kemanusiaan
dengan sesama di berbagai lingkungan (pergaulan sosial)

2) Bidang akademik (belajar)
Bidang akademik ialah bimbingan dalam hal menemukan cara belajar
yang tepat, dalam memilih program studi yangs esuai, dan dalam
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mengatasi kesukaran yang timbul berkaitan dengan tuntutan-tuntutan
belajar di suatu institusi pendidikan.

3) Bidang karir
Bidang karir ialah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi
dunia pekerjaan, dalam memilih lapangan pekerjaan atau
jabatan/profesi tertentu serta membekali diri supaya siap memangku
jabatan itu, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan
dari lapangan pekerjaan yang telah dimasuki (Winkel & Hastuti,
2013:114).

Oleh karena itu, bimbingan belajar merupakan salah satu bidang bimbingan

yang penting dilakukan di sekolah terutama dalam menangani masalah yang

dialami siswa berkaitan dengan prestasi belajarnya.

b. Pengertian Bidang Bimbingan Belajar

Bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang

penting diselenggarakan di sekolah. Pengalaman menunjukan bahwa

kegagalan-kegagalan yang dialami siswa dalam belajar tidak selalu

disebabkan oleh kebodohan atau rendahnya intelegensi. Seringkali kegagalan

itu terjadi disebabkan mereka tidak mendapat layanan bimbingan yang

memadai.

Nurihsan (2009) mengemukakan bahwa layanan bimbingan akademik

yaitu:“bimbingan yang diarahkan untuk membantu para individu dalam

menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah akademik”.

Sedangkan menurut Sukardi (2008) layanan bimbingan belajar adalah
layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik
mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar
yang baik, materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan



16

belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya,
sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan kesenian.

Jadi, bidang bimbingan belajar yaitu bidang pelayanan bimbingan dan

konseling guna membantu peserta didik mengembangkan diri dalam bidang

belajar serta menyiapkan diri untuk pendidikan yang lebih tinggi.

c. Tujuan Bimbingan Belajar

Layanan bimbingan dimaksudkan untuk membantu peserta didik dalam

membantu mengembangkan potensinya. Oleh karena itu, peserta didik

diharapakan untuk memahami dirinya sendiri, harapan dan cita-citanya

kedepan. Jadi sebenarnya bimbingan belajar bukan hanya di berikan kepada

peserta didik yang bermasalah.

Menurut Ahmadi dan Supriyono (dalam jumiyanti 2016: 21) bimbingan

belajar mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1) Mencarikan cara-cara belajar yang efisien dan efektif bagi siswa.
2) Menunjukan cara-cara mempelajari sesuai dan menggunakan buku

pelajaran.
3) Memberikan informasi (saran dan petunjuk) bagi yang

memanfaatkan perpustakaan.
4) Membuat tugas sekolah dan mempersiapkan diri dalam ulangan

dan ujian.
5) Memilih suatu bidang studi (mayor atau minor) sesuai dengan

bakat, minat, kecerdasan, cita-cita, dan kondisi fisik atau
kesehatannya.

6) Menunjukan cara-cara menghadapi kesulitan dalam bidang studi
tertentu.

7) Menentukan pembagian waktu dan perencanaan jadwal belajarnya.
8) Memilih pelajaran tambahan baik yang berhubungan dengan

pelajaran disekolah maupun untuk pengembangan bakat dan
kariernya di masa depan.
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Berdasarkan tujuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan

bimbingan belajar adalah untuk membantu siswa untuk mengembangkan

keterampilan belajarnya dengan kemampuan yang dimiliki sehingga dapat

meraih yang di impikan. Jadi, bimbingan belajar bertujuan untuk mencapai

penyesuaian akademis secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki

siswa.

d. Prinsip Bimbingan Belajar

Prinsip utama dari bimbingan belajar adalah memberikan bimbingan belajar

kepada semua siswa, baik yang memiliki kecerdasan yang tinggi ataupun

kurang. Prinsip bimbingan belajar menurut sukmadinata (2007: 16) adalah:

1) Bimbingan belajar diberikan kepada semua siswa.semua siswa baik
yang pandai, cukup, ataupun kurang membutuhkan bimbingan dari
guru, sebab secara potensial semua siswa bisa mempunyai masalah

2) Sebelum memberikan bantuan, guru terlebih dahulu harus berusaha
memahami kesulitan yang dihadapi siswa, meneliti faktor-faktor yang
melatarbelakangi kesulitan tersebut.

3) Bimbingan belajar yang diberikan guru hendaknya disesuaikan
dengan masalah serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya

4) Bimbingan belajar hendaknya menggunakan teknik yang bervariasi.
5) Dalam memberikan bimbingan belajar hendaknya guru bekerjasama

dengan staff sekolah yang lain.
6) Orang tua adalah pembimbing belajar siswa dirumah. Orang tua

dituntut untuk memberikan bimbingan belajar di rumah. Agar ada
keserasian antara bimbingan yang diberikan guru di sekolah dengan
orang tua dirumah maka diperlukan kerjasama antara kedua pihak.

7) Bimbingan belajar dapat diberikan dalam situasi belajar di kelas, di
laboratorium, dan sebagainya, ataupun dalam situasi-situasi khusus
(konsultasi) baik di sekolah ataupun di luar sekolah.

Berdasarkan prinsip-prinsip bimbingan konseling pada bidang belajar

tersebut diharapkan dapat memberikan konstribusi positif guna meningkatkan

prestasi belajar siswa.
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e. Kaitan Layanan Bimbingan Belajar dengan Prestasi Belajar

Prestasi belajar berkaitan erat dengan bidang belajar. Layanan bimbingan

belajar di sekolah ialah membantu siswa mengembangkan diri yang

berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai

pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu menperoleh prestasi belajar

yang memuaskan.

Menurut Prayitno (1994: 279) bimbingan belajar merupakan salah satu
bentuk layanan bimbingan yang penting diselenggarakan disekolah.
Pengalaman menunjukan bahwa rendahnya prestasi belajar yang
dialami siswa dalam belajar tidak selalu disebabkan oleh kebodohan
atau rendahnya intelegensi. Seringkali rendahnya prestasi belajar terjadi
disebabkan karena mereka tidak mendapatkan layanan bimbingan yang
memadai.

Tujuan layanan bimbingan belajar secara umum adalah membantu siswa

untuk mengembangkan keterampilan belajarnya dengan kemampuan yang

dimiliki sehingga dapat meraih yang di impikan dan mencapai perkembangan

yang optimal. Sedangkan prinsip dari bimbingan belajar adalah membantu

semua siswa, baik yang memiliki prestasi rendah atau tinggi, karena setiap

siswa memiliki potensi masalah yang berbeda.

Berdasarkan pengertian dan prinsip yang telah dikemukakan di atas maka

dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan belajar erat kaitannya dengan

prestasi belajar karena dalam bimbingan belajar dilakukan proses bantuan

yang diberikan kepada siswa untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang

dihadapinya dalam belajar, agar setelah melaksanakan kegiatan belajar-

mengajar mereka dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik sesuai dengan
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kemampuan, bakat dan minat yang dimiliki masing-masing yang bermuara

pada pencapaian prestasi belajar siswa yang memuaskan.

2. Pengertian Belajar

Menurut Whittaker (dalam Djamarah, 2011) belajar dapat didefinisikan

sebagai proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui

pelatihan atau pengalaman. Menurut Slameto (2015) belajar adalah suatu

proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan

tingkah laku yang secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Djamarah (2011) menyatakan bahwa, 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 psikomotor

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan

serangkaian kegiatan jiwa raga yang dilakukan individu untuk merubah

tingkah laku melalui pelatihan atau pengalaman  dalam interaksi dengan

lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. Dari

pengertian diatas maka diharapkan terdapat perubahan, dari yang awalnya

tidak tahu menjadi tahu, serta yang awalnya kurang paham bisa menjadi lebih

paham.
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3. Ciri-ciri belajar

Hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku, beberapa perubahan yang

dimasukkan ke dalam ciri-ciri belajar menurut Djamarah (2011) adalah:

a. Perubahan yang terjadi secara sadar
Individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan atau
sekurang-kurangnya dia merasakan telah terjadi adanya suatu
perubahan dalam dirinya.

b. 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 atau proses belajar berikutnya.

c. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif
Dalam belajar, perubahan itu selalu bertambah dan tertuju untuk
memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan
demikian, makin banyak usaha belajar, makin banyak dan makin baik
perubahan yang diperoleh. Perubahan yang bersifat aktif artinya
bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan
karena usaha individu sendiri.

d. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara
Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau
permanen. Jadi, perubahan yang bersifat sementara (temporer) yang
terjadi hanya untuk beberapa saat tidak dapat digolongkan sebagai
perubahan dalam pengertian belajar.

e. Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah
. Perubahan belajar terarah pada perubahan tingkah laku yang benar-
benar disadari. Jadi, perbuatan belajar yang dilakukan senantiasa
terarah pada tingkah laku yang ditetapkan.

f. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku
Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya dia akan mengalami
perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap kebiasaan
keterampilan dan sebagainya.

4. Pengertian Prestasi Belajar

Prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai seseorang setelah melalui

proses belajar. Perubahan itu adalah hasil yang telah dicapai dari proses

belajar. Proses ini tidak dapat dilihat karena bersifat psikologis. Proses belajar

yang telah terjadi dalam diri seseorang hanya dapat disimpulkan dari
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hasilnya. Jadi, prestasi belajar merupakan hasil dari proses belajar yang telah

dilalui.

Banyak para ahli yang mengemukakan definisi tentang prestasi belajar antara

lain: Sardiman (2014: 28) mengatakan bahwa “prestasi belajar adalah hasil

pencapaian dari tujuan belajar yang meliputi bidang kognitif, afektif dan

psikomotir”. Menurut Ahmadi (2003: 130) prestasi belajar adalah hasil yang

telah dicapai dalam suatu usaha. Dalam hal ini adalah usaha belajar, belajar

adalah berusaha mengadakan perubahan untuk mencapai tujuan. Menurut

Syah (2005: 141) prestasi belajar merupakan tingkatan keberhasilan siswa

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Dikemukakan

pula menurut Suryabrata (2012: 297) bahwa prestasi belajar adalah nilai-nilai

yang merupakan bentuk perumusan akhir yang diberikan guru terkait

kemajuan prestasi belajar siswa selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah

suatu hasil yang dicapai oleh siswa setelah melakukan suatu proses belajar

mengajar dengan tujuan tertentu, dalam kurun waktu tertentu. Prestasi belajar

merupakan pencerminan dari penguasaan atas mata pelajaran yang telah

dipelajari dalam suatu waktu, hal ini dapat dilihat dari hasil ujian berdasarkan

materi yang telah di pelajari sebelumnya.

Prestasi belajar yang dicapai siswa akan nampak dalam bentuk nilai yang

nyata yang diperoleh melalui kegiatan suatu test atau ulangan yang ada
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hubungannya dengan materi pelajaran yang mereka terima dalam mengikuti

proses belajar mengajar kemudian adanya perubahan yang meningkat.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar

Prestasi belajar yang dicapai siswa merupakan hasil interaksi berbagai faktor

yang mempengaruhinya baik dalam diri (faktor internal) maupun faktor dari

luar diri (faktor eksternal) siswa itu sendiri. Faktor-faktor yang

mempengaruhi prestasi belajar penting dalam rangka membantu murid

mencapai prestasi belajar yang sebaik-baiknya. Faktor yang mempengaruhi

Prestasi Belajar (Ahmadi & Supriyono, 2004:138) yaitu:

1. Faktor-faktor Stimulus Belajar
Yang dimaksud dengan stimulus belajar di sini yaitu segala hal di luar
individu itu untuk mengadakan reaksi atau perbuatan belajar.berikut
ini dikemukakan beberapa  hal yang berhubungan dengan faktor-faktor
stimulus belajar
a. Panjangnya bahan pelajaran
b. Kesulitan bahan pelajaran
c. Berartinya bahan pelajaran
d. Berat ringannya tugas
e. Suasana lingkungan eksternal

2. Faktor-Faktor Metode Belajar
Metode mengajar yang dipakai oleh guru sangat mempengaruhi
metode belajar yang dipakai oleh si pelajar. Dengan kata lain, metode
yang dipakai oleh guru menimbulkan perbedaan yang berarti bagi
proses belajar. Faktor-faktor metode belajar menyangkut hal-hal
berikut ini
a. Kegiatan Berlatih atau praktek
b. Overlearning dan Drill
c. Resitasi Selama Belajar
d. Pengenalan tentang hasil-hasil belajar
e. Belajar dengan keseluruhan dan dengan bagian-bagian
f. Penggunaan modalitas indra
g. Bimbingan dalam belajar
h. Kondisi-kondisi Intensif

3. Faktor-Faktor Individual
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Kecuali faktor-faktor stimuli dan metode belajar, faktor-faktor
individual sangat besar pengaruhnya terhadap belajar seseorang.
Adapun faktor-faktor individual yang mneyangkut hal-hal berikut
a. Kematangan
b. Faktor usia kronologis
c. Faktor perbedaan jenis kelamin
d. Pengalaman sebelumnya
e. Kapasitas mental
f. Kondisi kesehatan jasmani
g. Kondisi kesehatan rohani
h. Motivasi

Sriyanti (2013: 24) menguraikan berbagai faktor yang mempengaruhi

proses dan hasil belajar (prestasi belajar) sebagai berikut.

1. Faktor eksternal
Faktor eskternal adalah faktor-faktor yang terdapat di luar diri
individu. Dalam proses belajar disekolah, faktor eksternal berarti
faktor faktor yang berada diluar diri siswa. Faktor-faktor eksternal
terdiri dari faktor nonsosial dan faktor sosial.

a. Faktor non sosial
Faktor nonsosial yakni bisa berupa peralatan sekolah, sarana
belajar, gedung dan ruang belajar, kondisi geografis sekolah dan
rumah, iklim dan cuaca, jarak rumah ke sekolah, sarana
transportasi yang tersedia dan sejenisnya.

b. Faktor sosial
Faktor sosial adalah faktor-faktor di luar individu yang berupa
manusia. Misalnya kehadiran orang dalam belajar, kedekatan
hubungan antara anak dengan orang lain, keharmonisan atau
pertengkaran dalam keluarga, gaya pengasuhan orang tua,
hubungan antarpersonal sekolah, gaya mengajar guru, sikap guru
terhadap siswa dan sebagainya.

2. Faktor internal
Faktor internal adalah faktor-faktor yang ada dalam diri individu
yang sedang belajar. Faktor internal terdiri dari faktor fisiologis dan
faktor psikologis.

a. Faktor fisiologis
Faktor fisiologis terdiri dari:
1) Keadaan tonus jasmani pada umumnya
2) Keadaan fungsi-fungsi jasamani tertentu

b. Faktor psikologis
Faktor psikologis adalah faktor psikis yanga da dalam diri individu.
Faktor-faktor psikis tersebut antara lain tingkat kecerdasan,
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motivasi, minat, bakat, sikap, kepribadian, kematangan dan lain
sebagainya. Tingkat kecerdasan akan mempengaruhi daya serap
serta berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar.

Demikian halnya dengan kondisi kepribadian, ada siswa yang mempunyai

daya juang tinggi, optimis, penuh semangat, sementara ada siswa yang

berkepribadian mudah putus asa, kurang energik gampang menyerah.

Kondisi-kondisi tersebut akan mempengaruhi hasil belajar.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa faktor intrinsik (dari dalam

diri) maupun faktor ekstrinsik (dari luar diri) siswa saling mempengaruhi

prestasi belajar. Sebab ketika faktor ekstrisik, misal prasarana belajar sudah

memadai namun faktor internal misal sikapnya dalam mengahadapi guru atau

mata pelajaran cenderung negatif, menganggap bahwa guru itu galak, selalu

menghukumnya, dan beranggapan bahawa mata pelajaran tertentu susah,

maka tetap saja akan mengakibatkan prestasi belajarnya akan rendah.

6. Pengukuran Prestasi Belajar

Dalam dunia pendidikan, menilai merupakan salah satu kegiatan yang tidak

dapat ditinggalkan. Menilai merupakan salah satu proses belajar dan

mengajar. Untuk dapat mengetahui hasil penilaian tersebut biasanya

dilakukan tes. Di Indonesia, kegiatan menilai prestasi belajar bidang

akademik di sekolah-sekolah dicatat dalam sebuah buku laporan yang disebut

rapor. Dalam rapor dapat diketahui sejauhmana prestasi belajar seorang

siswa, apakah siswa tersebut berhasil atau gagal dalam suatu mata pelajaran.

Didukung oleh pendapat Suryabrata (2012: 296) bahwa rapor merupakan
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perumusan terakhir yang diberikan oleh guru mengenai kemajuan atau hasil

belajar murid-muridnya selama masa tertentu itu (4 atau 6 bulan).

Sudijono (2011:68) menyebutkan ditinjau dari segi fungsi yang dimiliki tes

sebagai pengukur perkembangan belajar peserta didik, tes dapat dibedakan

menjadi enam golongan, yaitu: 1) Tes Seleksi, 2) Tes Awal, 3) Tes Akhir, 4)

Tes Diagnostik, 5) Tes Formatif, dan 6) Tes Sumatif.

a. Tes Selektif
Tes ini dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon siswa baru,
dimana hasil tes digunakan untuk memilih calon peserta didik yang
tergolong paling baik dari sekian banyak calon yang mengikuti tes.

b. Tes Awal
Tes Awal sering dikenal dengan istilah Pre-Test. Tes jenis ini
dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah
materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat
dikuasai oleh peserta didik.

c. Tes Akhir
Tes Akhir sering dikenal dengan istilah Post-Test. Tes akhir
dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua
materi pelajaran yang tergolong penting sudah dapat dikuasai
dengan sebaik-baiknya oleh para peserta didik.

d. Tes Diagnostik
Tes Diagnostik adalah tes yang dilaksanakan untuk menentukan
secara tepat, jenis kesukaran yang dihadapi oleh para peserta didik
dalam suatu mata pelajaran tertentu.

e. Tes Formatif
Tes Formatif adalah tes hasil belajar yang bertujuan untuk
mengetahui, sudah sejauh manakah peserta didik “telah terbentuk”
(sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan) setelah
mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu
tertentu. Di sekolah-sekolah sekolah tes formatif ini biasa dikenal
dengan istilah “Ulangan Harian”

f. Tes Sumatif
Tes Sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah
sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Di
sekolah, tes ini dikenal dengan istilah “Ulangan Umum” atau
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EBTA” (Evaluasi Belajar Tahap Akhir), dimana hasilnya
digunakan untuk mengisi nilai rapor atau mengisi ijazah (STTB).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa menilai merupakan salah

satu proses belajar dan mengajar. Kegiatan menilai prestasi belajar bidang

akademik di sekolah-sekolah dicatat dalam sebuah buku rapor. Tujuannya

adalah untuk melihat hasil belajar yang diperoleh peserta didik dan untuk

mengukur seberapa besar keberhasilan yang telah dicapainya.

B. Sikap terhadap Guru

1. Guru dan peran Guru

a. Pengertian Guru

Menurut Djamarah (2005:32), guru adalah seorang yang berwenang dan

bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik, baik secara

individual maupun klasikal, di sekolah maupun di luar sekolah.

b. Peranan Guru

Banyak peranan yang diperlukan dari guru sebagai pendidik, atau siapa saja

yang telah menerjunkan diri menjadi guru. Semua peranan yang diharapkan

dari guru seperti diuraikan di bahwah ini (Djamarah, 2005: 43):

1) Korektor
Sebagai korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik
dan mana nilai yang buruk. Semua nilai yang baik harus guru
pertahankan dan semua nilai yang buruk harus disingkirkan dari jiwa
dan watak anak didik.

2) Inspirator
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Sebagai inspirator, guru harus dapat memberikan ilham yang baik bagi
kemajuan belajar anak didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk
bagaimana cara belajar yang baik.

3) Informator
Sebagai informator, guru harus dapat memberikan informasi
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah bahan
pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam
kurikulum.

4) Organisator
Dalam bidang ini guru memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan
akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender
akademik, dan sebagainya.

5) Motivator
Peranan guru sebagai motivator sangat penting dalam interaksi
edukatif, karena menyangkut esensi pekerjaan mendidik yang
membutuhkan kemahiran sosial, menyangkut performance dalam
personalisasi diri.

6) Inisiator
Dalam peranannya sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi
pencetus ide-ide kamjuan dalam pendidikan dan pengajaran. Proses
interaksi edukatif yang ada sekarang harus diperbaiki sesuai
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan.

7) Fasilitator
Sebagai fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang
memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik.

8) Pembimbing
Peranan ini harus lebih dipentingkan, karena kehadiran guru di
sekolah adalah untuk membimbing anak didik menjadi manusia
dewasa susila yang cakap.

9) Demonstrator
Untuk bahan pelajaran yang sukar dipahami anak didik, guru harus
berusaha dengan membantunya, dengan cara memperagakan apa yang
diajarkan secara didaktis, sehingga apa yang guru inginkan sejalan
dengan pemahaman anak didik,

10) Pengelola Kelas
Kelas yang dikelola dengan baik akan menunjang jalannya interaksi
edukatif.

11) Mediator
Sebagai mediator, guru dapat diartikan sebagai penengah dalam
proses belajar anak didik. Dalam diskusi, guru dapat berperan sebagai
penengah, sebagai pengatur lalu lintas jalnnya diskusi.

12) Supervisor
Sebagai supervisor, guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki,
dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran.

13) Evaluator
Sebagai evaluator, guru tidak hanya menilai produk (hasil
pengajaran), tapi juga menilai proses (jalannya pengajaran). Dari
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kedua kegiatan ini akan mendapatkan umpan balik (feedback) tentang
pelaksanaan interaksi edukatif yang telah dilakukan.

c. Kompetensi Guru

Seseorang dengan profesi guru harus mampu memenuhi kompetensi inti guru.

Berdasarkan UU14 tahun 2005 pasal 10 ayat 1 berikut merupakan kompetensi

yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah

1. kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran
peserta didik.

2. kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap,
berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta
didik.

3. kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi
pelajaran secara luas dan mendalam.

4. kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan
berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama
guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

2. Pengertian Sikap

Sikap merupakan reaksi seseorang terhadap stimulus atau objek. Sikap ini

berpengaruh kepada perilaku seseorang yang akan nampak. Menurut Walgito

(2003:127) 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 respon

atau berperilaku dalam cara yang tertentu yang dipilihnya.

Wahab (2016:28) berpendapat bahwa Sikap adalah gejala internal yang

berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespons

dengan cara yang relatif tetap terhadap objek, orang, peristiwa dan

sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Sarwono & Meinarno
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(2012:82) menyatakan bahwa sikap adalah suatu proses penilaian yang

dilakukan seseorang terhadap suatu objek. Sikap adalah sekelompok

keyakinan dan perasaan yang melekat tentang objek tertentu dan

kecenderungan untuk bertindak terhadap objek tersebut dengan cara tertentu

(Calhoun&Acocella, 315:1995)

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bawa sikap ialah keyakinan

dan perasaan seseorang dalam merespon terhadap objek, seseorang atau

perasaan, baik secara positif maupun negatif

3. Komponen-komponen Sikap

Struktur sikap terdiri dari 3 komponen yang membentuknya, yakni komponen

kognitif, komponen afektif dan komponen perilaku.

Komponen kognitif terdiri dari sebuah kognisi yang dimiliki
seseorang mengenai objek sikap tertentu, fakta, pengetahuan, dan
keyakinan tentang objek. Komponen afektif terdiri dari seluruh
perasaan atau emosi seseorang terhadap objek, terutama penilaian.
Komponen perilaku terdiri dari kesiapan seseorang untuk bereaksi
atau kecenderungan untuk bertindak terhadap objek.(Sears,Freedman
&Peplau, 1999:138)

Komponen yang membentuk struktur sikap menurut Walgito(2003:127 yakni

a. Komponen kognitif(komponen perseptual), yaitu komponen yang
berkaitan dengan pengetahuan, pandangan keyakinan, yaitu hal-hal
yang berhubungan dengan bagaimana orang mempresepsi terhadap
objek sikap

b. Komponen afektif(komponen emosional), yaitu komponen yang
berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek
sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan  rasa
tidak senang merupakan hal yang negatif. Komponen ini
menunjukkan arah sikap, yaitu sikap positif dan negatif

c. Komponen konatif(komponen perilaku atau Action Component),
yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan
bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan
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intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan
bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap.

4. Fungsi Sikap

Menurut Baron, Byrne, dan Branscombe (dalam Sarwono dan meinarno,

2012:86) fungsi sikap sebagai berikut:

a. Fungsi Pengetahuan
Sikap membantu kita untuk menginterpretasi stimulus baru dan
menampilkan respons yang sesuai

b. Fungsi identitas
Sikap terhadap kebangsaan Indonesia (Nasionalis) yang kita nilai
tinggi, mengekpresikan nilai dan keyakinan serta
mengkomunikasikan “siapa kita”

c. Fungsi harga diri
Sikap yang kita miliki mampu menjaga atau meningkatkan harga
diri

d. Fungsi Pertahanan
Sikap berfungsi melindungi diri dari penilaian negatif tentang diri
kita

e. Fungsi Memotivasi Kesan
Sikap Berfungsi mengarahkan orang lain untuk memberikan
penilaian atau kesan yang positif tentang diri kita.

Katz (dalam Widyastuti, 2014: 58) menyatakan bahwa Fungsi sikap Antara

lain:

a. Utilitarian Function, dimana sikap memungkinakan untuk
memperoleh atau memaksimalkan ganjaran atau pesetujuan  dan
meminimalkan hukuman. Dengan kata lain sikap dapat berfungsi
sebagai penyesuaian sosial.

b. Konwledge function, yaitu bahwa sikap membantu dalam memahami
lingkungan (sebagai skema) dengan melengkapi ringkasan evaluasi
tentang objek dan kelompok objek atau segala sesuatu  yang
dijumpai di dunia ini.

c. Value-Expressive Function yaitu sikap kadang-kadang
mengomunikasikan nilai dan identitas yang dimiliki seseorang
terhadap orang lain

d. Ego-Defensive Function, yaitu sikap melindungi diri, menutupi
kesalahan, agresi dan sebagainya dalam rangka mempertahankan
diri. Sikap ini mencerminkan kepribadia individu yang bersangkutan
dan masalah-masalah yang belum mendapatkan penyelesaian secara
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tuntas, sehingga individu berusaha mempertahankan dirinya secara
tidak wajar karena merasa takut kehilangan statusnya

5. Pembentukan sikap

Sikap manusia bukan sesuatu yang melekat sejak lahir, tetapi diperolah

melalui proses pembelajaran yang sejalan dengan perkembangan hidupnya.

Seorang anak tumbuh dan berkembang dilingkungan keluarga serta sikapnya

terbentuk dalam interaksinya bersama orang-orang disekitarnya. Sikap

dibentuk melalui proses belajar sosial, yaitu proses dimana individu

memperoleh informasi, tingkah laku, atau sikap baru orang lain. Sarwono &

Meinarno (2012:84) Terdapat 4 macam pembelajaran untuk membentuk

sikap, yakni:

1. Pengondisian klasikal
Proses pembelajaran dapat terjadi ketika suatu stimulus/rangsang
selalu diikuti oleh stimulus/rangsang yang lain, sehingga rangsang
yang pertama menjadi suatu isyarat bagi rangsang yang kedua.
Lama-kelamaan, orang akan belajar jika stimulus pertama muncul,
maka akan diikuti oleh stimulus kedua.

2. Pengondisian instrumental
Proses pembelajaran terjadi ketika suatu perilaku mendatangkan
hasil yang menyenangkan bagi seseorang, maka perilaku tersebut
akan diulang kembali. Sebaliknya, bila perilaku mendatangkan
hasil yang tidak menyenangkan bagi seseorang maka perilaku
tersebut tidak akan diulang lagi atau dihindari.

3. Belajar melalui pengamatan
Proses pembelajran dengan cara mengamati perilaku orang lain,
kemudian dijadikan sebagai contoh untuk perilaku serupa. Banyak
perilaku yang dilakukan seseorang hanya karena mengamati
perbuatan orang lain.

4. Perbandingan sosial
Proses pembelajaran dengan membandingkan orang lain untuk
mengecek apakah pandangan kita mengenai sesuatu hal adalah
benar atau salah disebut perbandingan sosial. Kita cenderung
menyamakan  diri kita dengan  mengambil ide-ide dan sikap-sikap
mereka. Sikap positif dibentuk  atau diperoleh seseorang melalui
anjuran dari orang-orang yang dikenal  dan dihormatinya.
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Mar’at (dalam walgito, 2003:133) mengemukakan bahwa terbentuknya sikap
melalui beberapa tahap, yakni:

Sikap yang ada pada diri seseorang akan dipengaruhi oleh faktor
internal, yaitu faktor fisiologis dan Psikologis, serta faktor eksternal.
Faktor eksternal dapat berujud situasi yang dihadapi oleh individu,
norma-norma yang ada dalam masyarakat, hambatan-hambatan atau
pendorong-pendorong yang ada dalam masyarakat. Semuanya akan
berpengaruh pada sikap yang ada pada diri seseorang. Reaksi yang
dapat diberikan individu terhadap objek sikap dapat bersifat positif
tetapi juga dapat bersifat negatif.Objek sikap akan dipersepsi oleh
individu, dan hasil persepsi akan dicerminkan dalam sikap yang
diambil oleh individu yang bersangkutan. Dalam mempresepsi objek
sikap individu akan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman,
cakrawala, keyakinan, proses belajar dan hasil proses persepsi ini akan
merupakan pendapat atau keyakinan individu mengenai objek sikap,
dan ini berkaitan dengan segi kognisi. Afeksi akan mengiringi hasil
kognisi terhadap objek sikap sebagai aspek evaluatif, yang dapat
bersifat positif atau negatif. Hasil evaluasi aspek afeksi akan mengait
segi konasi yaitu merupakan kesiapan untuk memberikan respon
terhadap objek sikap, kesiapan bertindak, kesiapan berperilaku.
Keadaan lingkungan ajan memberikan pengaruh terhadap objek sikap
maupun pada individu yang bersangkutan.

Pada komponen pembentuk sikap, terdapat komponen kognitif, yakni

komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan keyakinan, yaitu

hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempresepsi terhadap

objek sikap. Persepsi seseorang berasal dari pemikiran, sehingga dapat

dikatakan sikap positif bermula dari pemikiran yang positif pula.

6. Sikap terhadap guru Guru

Sikap positif kepada guru merupakan salah satu hal penting dalam proses

pembelajaran. Sikap ini yang menentukan perasaan senang atau tidaknya

terhadap guru, kemudian perasaan tersebut akan mempengaruhi tindakan

yang dilakukan oleh seorang siswa.
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Menurut Sarwono & Meinarno (2012:84) jika orang mengenali dan memiliki

pengetahuan yang luas tentang objek sikap yang disertai dengan perasaan

positif mengenai kognisinya, maka ia akan cenderung mendekati objek sikap

tersebut. Sebaliknya, bila orang memiliki anggapan, pengetahuan, dan

keyakinan negatif yang disertai dengan perasaan tidak senang terhadap objek

sikap maka ia akan cenderung menjauhinya. Artinya, ia akan menentang,

menolak dan menghindari objek tersebut.

Sikap seorang siswa kepada gurunya dapat terlihat dari tindakannya dalam

proses pembelajaran. Ketika siswa menyukai performa atau sikap guru

tersebut, siswa akan mengikuti kegiatan belajar dengan sungguh-sungguh.

Namun jika siswa tidak menyukai guru tersebut, sikap dan perilaku siswa

akan cenderung menjauh, tidak patuh dan akan berusaha tidak terlibat dengan

guru tersebut.

Djamarah (2005:32) mengungkapkan bahwa, Guru adalah semua orang yang

berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak

didik, baik secara individual maupu klasikal, disekolah maupun diluar

sekolah.

Seperti yang diungkapkan diatas bahwa suatu pemikiran akan beruntun

menjadi sebuah tindakan. Jika pikiran tidak positif maka tindakan pun akan

kurang mengarah pada hal yang positif pula. Sosok guru yang memiliki peran

yang banyak dan juga penting guna mencerdaskan siswa. Apabila siswa tidak
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berfikir positif kepada guru, maka perilaku yang akan muncul sebagai

berikut:

Elfiky(2014:100) menyatakan bahwa Seorang siswa tidak suka pada
guru bahasa inggris yang dinilai telah mempermalukannya di depan
siswa yang lain. Peristiwa ini menganggu pikirannya hingga terbawa
pulang. Kemudian peristiwa itu ia ceritakan kepada keluarga dan
teman-temannya. Maka, sistem kerja (hukum) akal bawah sadar
menjadi semakin kuat, membuat siswa tersebut tidak menyukai sang
guru, bahkan mata pelajarannya. Ia tidak mau dekat dengan gurunya
dan tidak mau mempelajari materi yang diajarkan. Hukum ini terus
meluas dan membuatnya berpikir tentang guru dan pelajaran lain yang
tidak ia sukai. Hukum ini terus meluas hingga siswa tersebut tidak suka
pada sekolahannya. Selain itu, ia juga tidak punya gairah belajar.

7. Hubungan Sikap terhadap Guru dengan Prestasi Belajar

Kaitan antara kemampuan berpikir positif dengan prestasi belajar dapat

terlihat pada kehidupan sehari-hari. Prestasi belajar selalu berkaitan dengan

dunia pendidikan. Dalam bidang pendidikan, ketika belajar menjadi sebuah

input, maka prestasi belajar menjadi output yang selalu ingin dicapai.

Menurut Suryabrata (2012: 297) bahwa prestasi belajar adalah nilai-nilai yang

merupakan bentuk perumusan akhir yang diberikan guru terkait kemajuan

prestasi belajar siswa selama waktu tertentu.

Dengan berbagai cara siswa berusaha untuk mencapai prestasi yang

gemilang, mulai dari mendapat tambahan les bimbingan belajar. Namun tetap

saja terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar tersebut.

Seperti yang dikemukakan Sriyanti (2013: 24) terdapat faktor eksternal dan

internal. Faktor eksternal berupa faktor sosial dan nonsosial. Sedangkan
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dalam faktor internal terdapat faktor fisiologis dan psikologis. Dalam faktor

psikologis terdapat sikap yang dapat mempengaruhi prestasi belajar tersebut.

Sejalan dengan pendapat tersebut Mustaqim& Abdul (2010: 64) juga

mengemukakan bahwa bagaimana sikap murid terhadap guru ini juga

mempengaruhi belajarnya. Murid yang benci terhadap gurunya tidak akan

lancar belajarnya. Sebaliknya apabila murid suka pada gurunya tentu akan

membantu belajarnya.

Sikap siswa memiliki peranan yang penting karena sikap siswa akan menjadi

penggerak siswa bertindak, jika siswa bersikap positif kepada guru. Maka

tindakan yang muncul juga lebih positif. Tindakan ini seperti aktif dalam

mengikuti pelajaran, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan

baik. Tindakan-tindakan seperti ini akan membantu siswa meraih prestasi.

Begitu pula dengan siswa yang bersikap negatif kepada guru. Tindakan yang

muncul akan merugikan siswa tersebut. Siswa akan malas mendengarkan

penjelasan guru, tidak mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik. Hal

tersebut mempengaruhi prestasi belajar yang akan diraih. Sejalan dengan

yang dijelaskan Elfiky (2014, 100):

bahwa jika Seorang siswa tidak suka pada guru bahasa inggris yang
dinilai telah mempermalukannya di depan siswa yang lain. Peristiwa ini
menganggu pikirannya hingga terbawa pulang. Kemudian peristiwa itu ia
ceritakan kepada keluarga dan teman-temannya. Maka, sistem kerja
(hukum) akal bawah sadar menjadi semakin kuat, membuat siswa
tersebut tidak menyukai sang guru, bahkan mata pelajarannya. Ia tidak
mau dekat dengan gurunya dan tidak mau mempelajari materi yang
diajarkan. Hukum ini terus meluas dan membuatnya berpikir tentang
guru dan pelajaran lain yang tidak ia sukai. Hukum ini terus meluas
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hingga siswa tersebut tidak suka pada sekolahannya. Selain itu, ia juga
tidak punya gairah belajar.

Ketika siswa sudah tidak mempunyai gairah untuk belajar hal ini akan

mempersulit penerimaan transfer ilmu dari gurunya. Kemudian karena tidak

mau menerima transfer ilmu, maka ketika dilakukan ujian terkait pelajaran

tersebut, siswa tidak akan bisa menyelesaikan ujian tersebut. Alih-alih

ketuntatasan pada ujian tersebut akan mempengaruhi prestasi belajarnya.

Oleh karena itu, sikap siswa kepada guru diduga berpengaruh positif terhadap

prestasi belajar siswa.
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III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di SMP Negeri 1 Seputih Raman dan Waktu

pelaksanaan penelitiannya pada tahun pelajaran 2016/2017.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang diambil dalam suatu

penelitian meliputi pengumpulan, penyusunan, dan penganalisisan serta

penginterpretasian data sehingga peneliti dapat memecahkan masalah

penelitian secara sistematis.

Metode penelitian pendidikan menurut Sugiyono (2015:6) dapat diartikan

sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat

ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu

sehinggs pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan

dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Metode ini disebut

metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis
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menggunakan statistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

korelasional. Menurut Suryabrata ( 2012:82) Penelitian korelasional memiliki

tujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor

berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan

pada koefisien korelasi

Pemilihan metode korelasional dalam penelitian ini didasarkan dari penelitian

yang ingin mengkaji dan melihat hubungan antara berpikir positif siswa

terhadap guru dengan prestasi belajar siswa

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel merupakan suatu unsur penting dalam sebuah penelitian. Variabel

merupakan segala sesuatu yang berbentuk atau apa saja yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari, dicari informasinya dan ditarik kesimpulan di akhir

kegiatan. Menurut Triyono (2013: 70) Atribut dari jumlah objek penelitian

yang mempunyai nilai berbeda- beda itulah yang dinamakan istilah variabel.

Jadi variabel itu pasti mempunyai nilai yang bervariasi, meskipun sangat

mungkin dua atau tiga objek mempunyai nilai yang sama akan tetapi jarang

dijumpai atu hampir tidak mungkin terjadi semua objek yang diteliti

mempunyai nilai variabel yang sama.

Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Variabel Bebas

(Independen) dan Variabel Terikat (Dependen), yaitu:
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a. Variabel bebas adalah variabel atau faktor yang menjadi penyebab

timbulnya atau berubahnya nilai variabel yang lain. Jika hubungan antara

variabel bebas dengan variabel terikat digambarkan melalui sebuah

bagan, biasanya variabel bebas di lambangkan dengan X dan jika

variabel bebas yang diteliti tidak hanya satu, berturut-turut disimbolkan

dengan X1, X2, X3, dan seterusnya (Triyono, 2013: 73). Variabel bebas

dalam penelitian ini adalah Sikap siswa terhadap Guru

b. Variabel terikat adalah variabel atau faktor yang perubahan nilainya

disebabkan atau dipengaruhi oleh berubahnya nilai variabel bebas

sehingga variabel terikat munculnya setelah variabel bebas. Jika

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat digambarkan

melalui sebuah bagan, biasanya variabel terikat dilambangkan dengan Y

(Triyono, 2013: 74). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi

belajar.

2. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan bagian yang mendefinisikan secara

operasional sebuah variabel, berarti menjabarkarkan konsep variabel ke

dalam sejumlah dimensi yang membentuk konsep variabel tersebut, biasanya

dengan mengenali ciri-ciri atau unsur-unsur yang membentuknya. Dalam

penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu Sikap terhadap Guru dengan

prestasi belajar
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1. Sikap terhadap Guru

Sikap terhadap guru adalah penilaian siswa berdasarkan interaksi-interaksi

yang terjalin dengan guru yang ditampakkan melalui pikiran, perasaan dan

tindakan berdasarkan performa guru yang dilihat berdasarkan kompetensi

dasar yang dimiliki guru

Berdasarkan definisi operasional sikap siswa terhadap guru tersebut, maka

indikator siswa yang bersikap pada guru adalah sebagai berikut:

a. Kompetensi pedagodik

b. Kompetensi profesional

c. Kompetensi kepribadian

d. Kompetensi sosial

2. Prestasi belajar

Prestasi belajar adalah suatu hasil yang dicapai oleh siswa setelah

melakukan suatu proses belajar mengajar dengan tujuan tertentu, dalam

kurun waktu tertentu. Prestasi belajar yang ingin dicapai siswa akan

nampak dalam bentuk nilai yang nyata yang diperoleh melalui kegiatan

suatu test atau ulangan yang ada hubungannya dengan materi pelajaran

yang mereka terima dalam mengikuti proses belajar mengajar kemudian

adanya perubahan yang meningkat.

D. Teknik Pengumpulan Data
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Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat penting dalam

sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipergunakan

oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Triyono, 2013: 157). Untuk

mengumpulkan data dalam penelitian ini teknik yang digunakan sebagai

berikut.

1. Skala

Menurut Sugiyono (2015:133) skala adalah kesepakatan yang digunakan

sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam

alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan

menghasilkan data kuantitatif.

Ada beberapa jenis skala yang ada dalam penelitian, dan penelitian ini

menggunakan skala model Likert. Sugiyono (2015:134) mengatakan bahwa

skala likert diguakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Skala dibuat sendiri oleh peneliti dengan dasar pembuatan skala ini adalah 4

indikator yang didapatkan dari definisi operasional, meliputi: kompetensi

pedagogik, kompetensi profesional, kompetesi kepribadian dan kompetensi

sosial. Kemudian, 4 indikator tersebut dipecah lagi atas 14 deskriptor lalu

dibuatlah item-item pernyataan yang mewakili setiap deskriptor tersebut.

Pernyataan dibuat dalam 2 bentuk, yaitu pernyataan yang mendukung

(favorable) dan yang tidak mendukung (unfavorable).
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Tabel 3.1 Kisi-Kisi Skala

No Variabel Indikator Deskriptor No. Item Jumlah
itemFav Unfav

1. Sikap
terhadap
guru

Kompetensi
Pedagogik

Pemahaman peserta
didik

1, 3 2, 4 4

Penguasaan teori
belajar dan prinsip
Pembelajaran

5,7 6,8 4

Pengembangan
kurikulum

9,11 10,12 4

Komunikasi yang
efektif, empatik dan
sopan satun

13,15 14,16 4

Pelaksanaan
penilaian dan
evaluasi

17,19 18,20 4

Kompetensi
kepribadian

Bertindak sesuai
norma

21,23 22,24 4

Pribadi yang jujur,
beraklak mulia

25,27 26,28 4

Pribadi yang mantap,
stabil, dewasa, arif
dan bijaksana

29,31 30,32 4

Etos kerja, tanggung
jawab tinggi, dan
percaya diri

33,35 34,36 4

Kompetensi
sosial

Bersikap inklusif,
bertindak objektif
dan tidak
deskriminatif

37,39 28,40 4

Beradaptasi di
tempat bertugas

41,43 42,44 4

Kompetensi
Profesional

Kemampuan
menguasai materi
pelajaran

45,47 46,48 4

Pengembangan
materi secara kreatif

49,51 50,52 4

Kemampuan
menggunakan media
pembelajaran

53,55 54,56 4

2. Prestasi
belajar

Nilai rapor
siswa

Nilai semester
akhir
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Setiap item pernyataan disediakan 4 alternatif  jawaban, yaitu: sangat sesuai,

sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Responden hanya diperkenankan

memilih salah satu jawaban untuk setiap item. Peneliti membuat 4 alternatif

dikarenakan agar responden tidak memilih option ragu-ragu ketika menjawab

skala yang diberikan kepadanya.

Tabel 3.2 Alternatif Pilihan Jawaban Skala dan Skoring Penilaian

Alternatif jawaban Skoring Penilaian

Favorable
(Positif)

Unfavorable
(Negatif)

Sangat Sesuai (SS) 4 1
Sesuai (S) 3 2
Tidak Sesuai (TS) 2 3
Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 4

Sedangkan untuk kriteria Skala sikap siswa pada guru untuk kelas VIII SMP

Negeri 1 Seputih Raman dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu Tinggi,

Sedang, dan Rendah. Untuk mengkategorikannya terlebih dahulu akan

ditentukan besar interval  dengan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2012:80):

i=

keterangan:

i = Interval

NT = Nilai Tertinggi

NR = Nilai Terendah

k = Jumlah Kategori
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Jadi, interval untuk menemukan kriteria sikap terhadap guru dengan

menggunakan rumus diatas adalah

i=
( . ) ( . ) = ( ) = 51

Berdasarkan Keterangan diatas maka diperoleh kriteria sikap terhadap guru

yang tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3 Kriteria Sikap terhadap Guru

Sikap terhadap Guru

Interval Kriteria

154-204 Tinggi

103-153 Sedang

51-102 Rendah

2. Dokumentasi

Menurut Sukardi (2003: 81) cara lain untuk memperoleh data dari responden

adalah menggunakan teknik dokumentasi. Pada teknik ini, peneliti

dimungkinkan memperoleh dari bermacam-macam sumber tertulis atau

dokumen yang ada pada responden atau tempat, dimana responden bertempat

tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya.

Teknik dokumentasi merupakan teknik pencarian data yang menelaah catatan

atau dokumen sebagai sumber data. Sudaryono, dkk ( 2013: 41) dokumentasi

adalah ditunjukan untuk memperoleh data langsung dari tempat langsung dari

tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan,

laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.
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Teknik ini digunakan untuk memperoleh data jumlah siswa dan data

mengenai prestasi belajar siswa yang lengkap selama satu semester. Teknik

dokumentasi yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah legger siswa

semester ganjil.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015: 117).

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1

Seputih Raman, Lampung Tengah tahun pelajaran 2016/2017 yang terdiri

dari 8 kelas yang berjumlah 249 siswa.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Sugiyono (2015: 118) mengemukakan bahwa sampel

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang

di pandang mewakili populasi target. Jadi, sampel adalah sebagian dari

populasi yang dianggap dapat mewakili populasi untuk dijadikan subjek

dalam penelitian.

Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada

pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka
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peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu selain itu.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability

sampling dengan menggunakan Simple Random Sampling. Tehnik sampling

ini dilakukan dengan pengambilan sampel secara acak dari anggota populasi

tanpa memperdulikan strata yang ada dalam populasi itu.

Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah

sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah jumlah anggota

populasi itu sendiri. Untuk menentukan ukuran sampel menggunakan Rumus

dari Slovin (dalam Sarwono, 2006):

n= .
Keterngan:

n = Ukuran Sampel

N = Populasi

d = Derajat kebebasan (0,1;0,05;0,01)

Jumlah sampel pada penelitian ini dengan menggunakan rumus Slovin,

dengan memperhatikan Presisi sebesar 10%, maka jumlah sampel dalam

penelitian ini adalah:

n= .( , ) = 71,3467 ( 72)
Jumlah siswa yang akan digunakan dalam penelitian ini berjumlah 72 siswa

F. Uji Validitas dan Reliabilitas

Dalam kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang berasal dari

lapangan, seorang peneliti biasanya menggunakan instrumen yang baik dan
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mampu mengambil informasi dari objek atau subjek yang diteliti. Di bidang

pendidikan dan tingkah laku, instrumen penelitian pada umumnya perlu

mempunyai dau syarat penting, yaitu valid dan reliabel (Sukardi, 2009:121).

Sugiyono (2012:348) mengatakan bahwa dengan menggunakan instrumen

yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil

penelitian akan menjadi valid dan reliabel.

1. Uji Validitas

Agar instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur apa yang

seharusnya diukur, maka perlu dilakukan uji validitas. Dalam penelitian ini,

peneliti menggunakan validitas isi (construct validity)Menurut Sukardi,

(2009:123) untuk menguji validitas isi dapat digunakan pendapat dari para

ahli (judgments experts). Untuk menguji validitas isi setelah instrumen

disesuaikan tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori

tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Para ahli dimintai

pendapatnya tentang instrumen yang telah disusun. Para Ahli yang

melakukan pengujian pada instrument penelitian ini merupakan dosen

pembimbing dan pengajar di program studi Bimbingan dan Konseling

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Ahli yang dimintai pendapatnya adalah 3 orang dosen p r o g r a m

S t u d i Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Lampung yaitu Moch Johan Pratama, S.Psi., M.Psi.,

Psi. , Citra Abriani Maharani, S.Pd. M.Pd., Kons dan Yohana Oktarina,
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S.Pd. , M.Pd. Penelitian ini menguji validitas butir item angket

menggunakan rumus Aiken’s V.

Menurut Aiken (dalam Azwar, 2012:134) telah merumuskan Aiken’s V untuk

menghitung content-validity-coefficient yang didasarkan penilaian ahli

sebanyak n orang terhadap suatu item mengenai sejauh mana aitem terseut

mewakili konstrak yang diukur. Penilaian dilakukan dengan cara memberikan

angka antara 1 (yaitu sangat tidak mewakili atau sangat tidak relevan) sampai

dengan 4 (yaitu sangat mewakili atau sangat relevan).

Bila lo = angka penilaian validitas yang terendah (dalam hal ini 1)

c = angka penilaian validitas yang tertinggi (dalam hal ini 4)

r = angka yang diberikan oleh seorang penilai

s  = r – lo

maka: = ∑ / [ ( − 1)]
Gambar Rumus Aiken’s V (Azwar, 2012:134)

Keterangan:∑ = jumlah total

n= jumlah ahli

c= angka penilaian validatas yang tertinggi

Semakin mendekati angka 1,00 perhitungan dengan rumus Aiken’s V

diinterprestasikan memiliki validitas yang tinggi. Berdasarkan perhitungan

dengan rumus Aiken’s V maka dapat disimpulkan bahwa instrument valid

dan dapat digunakan.
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Jika instrumen itu valid, maka dilihat dari kriteria penafsiran mengenai indeks

korelasinya (r), sebagai berikut (Riduwan, 2012:212)

Antara 0,800-1,00 : Sangat Tinggi

Antara 0,600-0,799 : Tinggi

Antara 0,400-0,599 : Cukup Tinggi

Antara 0,200-0,399 : Rendah

Antara 0,00-0,199 : Sangat Rendah

Berdasarkan perhitungan terdapat 47 item yang dinyatakan valid dan 7 item

yang tidak valid. Peneliti tetap menggunakan item yang dinyatakan tidak

valid tersebut, karena kemungkinan item tersebut setelah digunakan untuk uji

coba memiliki konstribusi yang cukup untuk di jadikan instrumen penelitian.

Adapun pendapat dari para ahli etelah dilakukan uji ahli yang diperoleh yaitu

berdasarkan hasil uji validitas dengan Ibu Citra Abriani Maharani, M.Pd.,

Kons. Beliau menilai kisi-kisi instrument Skala sikap sudah tepat, tetapi perlu

diperbaiki bahasa penulisan dalam kalimatnya serta mengganti pernyataan

yang ambigu. Kemudian menurut Bapak Moch Johan Pratama beliau menilai

kisi-kisi instrument Skala Sikap sudah tepat, namun perlu diperbaiki kalimat

yang lebih mudah dipahami dan harus memperhatikan penggunaan SPOK

sera tatabahasa yang digunakan perlu diperbaiki.Kemudian menurut ibu

Yohana Oktariana, S.Pd., M.Pd.beliau menilai kisi-kisi instrument skala sikap

sudah tepat namun perlu diperbaiki sesuai saran dan komentar. Secara

keseluruhan para ahli menyatakan bahwa instrument tersebut sudah tepat dan
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dapat digunakan dengan memperbaiki terlebih dahulu sesuai dengan saran

yang diberikan.

2. Uji Reliabilitas

Syarat lainnya yang juga penting bagi seorang peneliti adalah reliabilitas.

Reliabilitas sama dengan konsisten atau keajekan. Suatu instrumen penelitian

dikatakan mempunyai nilai reliabilitas nilai yang tinggi, apabila tes yang

dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur yang hendak diukur

(Sukardi, 2007: 127). Uji reliabilitas akan dilakukan dengan menggunakan

rumus Alpha Cronbach. Rumus Alpha digunakan untuk mencari realiabilitas

instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal bentuk

uraian ( Arikunto, 2006:196)

Rumus koefisien reliabilitas alfa Cronbach:

r11= ( )(1 − Ʃ )
Keterangan:

r11 = reabiliras instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan

Ʃ = jumlah varian butir

= varian total

Untuk mengetahui tinggi rendahnya reliabilitas alat ukur, penulis berpedoman

pada pendapat Arikunto (2008:75) berikut:

Antara 0,800-1,00 : Sangat Tinggi

Antara 0,600-0,799 : Tinggi
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Antara 0,400-0,599 : Cukup Tinggi

Antara 0,200-0,399 : Rendah

Antara 0,00-0,199 : Sangat Rendah

Berdasarkan hasil pengolahan data uji coba didapatlah nilai alpha untuk skala

sikap siswa terhadap guru sebesar 0,865 dengan rtabel sebesar 0,254 (rhitung:

0,865>rtabel: 0,254). Hal ini menunjukkan bahwa instrumen ini termasuk

dalam kategori Reliabilitas yang sangat tinggi (hasil uji reliabilitas terlampir

di halaman 111). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua

instrumen dalam penelitian ini dapat digunakan dalam penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam

kegiatan penelitian. Dengan analisis data maka dapat membuktikan hipotesis

dan menarik kesimpulan tentang masalah yang akan diteliti. Maka dari itu,

teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Analisis korelasi untuk

melihat hubungan sikap siswa terhadap guru dengan prestasi belajar. Peneliti

menggunakan rumus korelasi product moment pearson.

Rumus korelasi yang digunakan adalah:

rxy =

(Ʃ ) (Ʃ )(Ʃ )[ (Ʃ ) (Ʃ ) ][ (Ʃ ) (Ʃ ) ]
Keterangan:

rxy = koefisien korelasi antara X dan Y
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N = jumlah subjek uji coba

ƩX = jumlah skor butir angket untuk variabel X

ƩY = jumlah skor butir angket untuk variabel Y

Sebelum melakukan perhitungan menggunakan korelasi, terdapat syarat-

syarat yang harus dipenuhi. Riduwan (2012:119) menyatakan bahwa

pengujian persyaratan analisis dilakukan apabila peneliti menggunakan

analisis parametrik, maka harus dilakukan pengujian persyaratan analisis

terhadap asumsi-asumsinya seperti homogenitas untuk uji perbedaan

(komparatif), normalitas dan linieritas untuk uji korelasi dan regresi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas di gunakan untuk menguji apakah sebaran data sampel

mengikuti atau menyimpang dari sebaran normal yang digunakan Chi

Square.

Dalam pengambilan keputusan dalam uji normalias dengan

menngunakan uji chi kuadrat yakni dengan membandingkan

membandingkan harga chi kuadrat hitung dengan chi kuadrat tabel. Bila

harga chi kuadrat hitung lebih kecil atau sama dengan harga chi kuadrat

tabel, maka distribusi data dinyatakan normal, dan bila lebih besar

dinyatakan tidak normal (Sugiyono, 2015:243). Hasil uji Normalitas lihat

di halaman 114

2. Uji Linieritas
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Uji linieritas adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk menguji

apakah hubungan antara dua buah variabel (biasanya variabel bebas

dengan variabel terikat) memiliki hubungan yang bersifat linier atau tidak

linier (Triyono, 2013: 222). Dasar pengambilan keputusan dalam uji

linieritas yakni jika apabila harga koefisien F hitung pada baris Deviation

From Linearity ini tidak signifikan atau lebih kecil dari harga F tabel  (F

Hitung < F tabel); maka dapat dinyatakan bahwa kecenderungan (trend)

antara variabel independen dan variabel dependen berbentuk garis lurus

(linier) (Sudarmanto, 2013:207). Hasil uji linieritas terlampir di halaman

118
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Simpulan merupakan hasil penelitian yang diungkapkan singkat, jelas, dan

mudah dipahami. Simpulan juga harus sejalan dengan permasalahan serta

hipotesis penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, dapat

dikemukakan kesimpulan statistik dan kesimpulan penelitian, yaitu sebagai

berikut:

1. Kesimpulan Statistik

a. Ada hubungan yang rendah antara sikap terhadap guru(X) dengan prestasi

belajar (Y) pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Seputih Raman Lampung

Tengah tahun ajaran 2016/2017. Hal ini ditunjukan dari analisis data

korelasi pearson didapat korelasi antara sikap siswa terhadap guru dan

prestasi belajar adalah 0,273.

b. Arah hubungan positif, artinya jika sikap siswa terhadap guru baik,

prestasi belajarnya juga tinggi. Hal ini berarti bahwa sikap siswa terhadap

guru akan berpengaruh terhadap prestasi belajar yang dicapai siswa

tersebut.

c. Sikap siswa terhadap guru memberikan konstribusi 7,45% terhadap

prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Seputih raman. Kondisi ini

mencerminkan bahwa sikap siswa terhadap guru berpengaruh pada
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peningkatan prestasi belajar siswa. Sedangkan sisanya 92,55% ditentukan

oleh variabel lain.

d. Ada hubungan yang signifikan antara sikap siswa terhadap guru dengan

prestasi belajar siswa. Hal ini dibuktikan dengan r Hitung(0,273) > r tabel

(0,233) pada taraf signifikan 5%. Ahal ini menjelaskan bahwa koefisien

yang diperoleh dari sampel tersebut dapat digeneralisasikan pada populasi

dimana sampel diambil atau data tersebut mencerminkan keadaan

populasi.

2. Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya

prestasi belajar disebebakan oleh sikap terhadap gurunya. Artinya, pemikiran

siswa yang positif terhadap guru memiliki hubungan dengan prestasi belajar

yang akan dicapai siswa. Siswa dengan pemikiran positif akan melihat

permasalahan yang dihadapi dengan gurunya merupakan sebuah tantangan,

bukan sebuah rintangan yang membuat semangat belajarnya surut. Siswa

dengan pemikiran positif akan membuat perasaannya menajdi positif,

sehingga terciptalah sikap yang positif terhadap guru. Dari sikap ini akan

tercermin dari perilaku yang positif. Siswa menjadi semangat belajar karena

sikap baiknya kepada guru sehingga akan mempermudah proses belajar dan

kemudian mempengaruhi hasil belajarnya.
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B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat

diajukan saran-saran sebagai berikut

1. Kepada sekolah hendaknya memahami pentingnya sikap siswa terhadap

gurunya, ketika penilaian siswa kepada gurunya baik, maka sikap mereka

akan baik, dan ini bisa menjadi nilai tambah mereka akan mengikuti proses

pembelajaran dengan baik

2. Kepada siswa agar mampu merubah sikapnya terhadap guru menjadi lebih

positif, sehingga dapat terjalin kerjasama yang bagus dalam proses

pembelajaran sehingga prestasi belajar dapat diraih.

3. Kepada guru mata pelajaran hendaknya memiliki berbagai cara mengajar

yang beragam, sehingga ketika satu teknik di rasa kurang baik, maka guru

bisa menggunakan teknik mengajar yang lain, yang dapat di terima oleh

peserta didik.

4. Kepada guru BK hendaknya lebih ditingkatkan untuk memberikan materi-

materi tentang sikap, manfaat yang didapat ketika bersikap positif Karena

ketika mereka mau berpikir positif hal-hal baik akan terlihat.

5. Kepada peneliti lain untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat

menemukan metode-metode untuk merubah sikap menjadi lebih baik

sehingga dapat memberikan konstribusi positif dalam pembelajaran.
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