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Latar belakang masalah penelitian ini adalah bahwa idealnya sikap seorang 

guru dalam mengajar baik maka hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA juga 

akan baik. Namun kenyataannya, hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA sangat 

rendah dan tidak baik. Oleh karena itu perlu di adakan penelitian tentang hubungan 

sikap mengajar guru dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui seberapa baik sikap 

mengajar guru IPA kelas III MI Ma’arif Ngrupit tahun pelajaran 2014/2015, 2) untuk 

mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di kelas III MI Ma’arif 
Ngrupit tahun pelajaran 2014/2015, 3) untuk mengetahui adakah hubungan yang 

signifikan antara sikap mengajar guru dengan hasil belajar IPA kelas III MI Ma’arif 
Ngrupit tahun pelajaran 2014/2015. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. 

Penelitian ini merupakan penelitian populasi yaitu semua populasi digunakan sebagai 

sampel, yaitu siswa kelas III sebanyak 32 responden. Cara pengambilan data dengan 

memberikan angket yang berupa pertanyaan dan pernyataan kepada responden. 

Setelah pernyataan dan pertanyaan tersebut terjawab, maka dilakukan penghitungan 

dengan menggunakan rumus product moment untuk mengetahui korelasi sikap 

mengajar guru dengan hasil belajar siswa  pada mata pelajaran IPA kelas III MI 

Ma’arif Ngrupit tahun pelajaran 2014/2015. 

Berdasarkan analisis tersebut, disimpulkan 1) Terdapat sikapmengajar guru 

dalam kategori cukup baik sebanyak 23 responden, presentase 71,875% dari 32 

responden, 2) Terdapat hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas III dalam 

kategori cukup atau sedang sebanyak 22 responden, presentase 68,75% dari 32 

responden, 3) Terdapat korelasi positif yang signifikan antara  sikap mengajar guru 

dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas III MI Ma’arif Ngrupit 

tahun pelajaran 2014/2015 dengan koefisien korelasi sebesar 0,814. Hal ini berarti 

semakin baik sikap guru dalam mengajar maka akan semakin tinggi hasil belajar IPA 

siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara pendidik dengan 

peserta didik, untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam 

lingkungan tertentu. Interaksi ini disebut interaksi pendidikan, yaitu saling 

pengaruh antara pendidik dengan peserta didik. Peranan peserta didik lebih 

banyak sebagai penerima pengaruh, sebagai pengikut. Pendidikan berfungsi 

membantu peserta didik dalam pengembangan dirinya, yaitu pengembangan 

semua potensi, kecakapan, serta karakteristik pribadinya kearah yang positif, 

baik bagi dirinya maupun lingkungan.
1
 

Selain itu pendidikan juga mempunyai peranan yang sangat 

menentukan bagi perkembangan dan perwujudan diri sendiri, terutama bagi 

pembangunan Bangsa dan Negara. Tujuan pendidikan pada umumnya ialah 

menyediakan lingkungan yang memungkinkan anak didik untuk 

mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga ia dapat 

mewujudkan dirinya dan berfungsi sepenuhnya, sesuai dengan kebutuhan 

pribadinya dan kebutuhan masyarakat.
2
 

                                                           
1
 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2003), 3-4. 
2
 Utami Munandar, Pengembangan Kreatifitas Anak Berbakat (Jakarta: PT Rineka 

Cipta,1999), 6. 
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Dalam proses pendidikan, kegiatan belajar mengajar merupakan 

kegiatan yang paling pokok. Pengertian belajar menurut Slameto yang dikutip 

oleh Syaiful Bahri Djamarah adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya.
3
 

Sebagian besar dari proses perkembangan berlangsung melalui 

kegiatan belajar. Belajar yang disadari atau tidak, sederhana atau kompleks, 

belajar sendiri atau dengan bantuan guru, belajar dari buku atau dari media 

elektronika, belajar disekolah atau dirumah, di lingkungan kerja atau di 

lingkungan masyarakat. 

Belajar selalu berkenaan dengan perubahan-perubahan pada diri orang 

yang belajar, apakah itu mengarah kepada yang lebih baik atau pun yang 

kurang baik, direncanakan atau tidak.
4
 

Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang 

sangat fundamental dalam penyelenggaran setiap jenis dan jenjang 

pendidikan.
5
 Dengan adanya belajar maka akan terjadi proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran yaitu merupakan suatu kegiatan formal yang ada pada 

lembaga pendidikan terutama di sekolah. Dalam suatu proses pembelajaran 

                                                           
3
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 13. 

4
 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan…, 155. 

5
 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 63. 
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terdapat interaksi antara pendidik dan peserta didik, pendidik yang mengajar 

dan peserta didik yang belajar, sehingga terjadi interaksi antara keduanya. 

Dalam proses belajar mengajar pastinya diakhiri dengan kegiatan 

evaluasi hasil belajar untuk mengetahui prestasi belajar siswa. Prestasi belajar 

merupakan tolak ukur maksimal yang telah dicapai siswa setelah melakukan 

kegiatan belajar selama waktu yang telah ditentukan.  

Komponen yang selama ini dianggap sangat mempengaruhi proses 

pembelajaran dalam pendidikan adalah guru, karena guru merupakan ujung 

tombak yang berhubungan langsung dengan siswa sebagai subyek dan objek 

belajar, bagaimanapun bagusnya dan idealnya kurikulum pendidikan tanpa 

diimbangi dengan kemampuan guru dalam mengimplementasikannya maka 

semuanya kurang bermakna.
6
 

Tentunya bagi seorang guru mudah menyadari apa yang sebaiknya 

dilakukan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif dan dapat 

mengantarkan peserta didik ke sebuah tujuan yaitu dengan menciptakan 

proses pembelajaran yang baik dan menyenangkan bagi peserta didik. 

Untuk dapat mencapai pengajaran yang maksimal maka seorang guru 

perlu memperhatikan faktor-faktor kesulitan belajar pada peserta didik 

sehingga guru dapat mengatasinya dengan baik dan benar. Secara garis besar, 

                                                           
6
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2006), 13. 
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faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar pada peserta didik ada dua 

macam diantaranya yaitu:
7
 

1. Faktor intern siswa meliputi gangguan atau kekurangmampuan psiko-

fisik siswa yaitu: 

a. Yang bersifat kognitif, antara lain seperti rendahnya kapasitas 

intelektualnya atau intelegensi siswa tersebut. 

b. Yang bersifat afektif, antara lain seperti lebihnya emosi dan sikap. 

c. Yang bersifat psikomotor, antara lain seperti terganggunya alat-alat 

indra penglihatan dan pendengaran. 

2. Faktor ekstern siswa meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan 

sekitar yang tidak mendukung aktifitas belajar siswa. Faktor lingkungan 

ini meliputi: 

a. Lingkungan keluarga, contohnya: ketidak harmonisan hubungan antara 

Ayah dan Ibunya dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. 

b. Lingkungan masyarakat, contohnya: wilayah perkampungan kumuh 

dan teman sepermainan yang nakal. 

c. Lingkungan sekolah, contohnya: kondisi dan letak gedung sekolah 

yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru dan alat-alat belajar yang 

rendah. 

 

                                                           
7
 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar…, 183. 
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Dengan melihat penjelasan-penjelasan di atas ternyata tugas seorang 

guru tidaklah mudah karena guru termasuk kunci yang paling vital dalam 

penyusunan pendidikan masa depan, maka sebagai pendidik atau sebagai guru 

harus bisa menjadi guru yang professional. 

Sangat jelas sekali bahwa guru berperan sekali dalam keseluruhan 

proses pembelajaran di dalam kelas. Siswa mengharapkan banyak sekali dari 

guru, bila harapan itu dipenuhi maka siswa akan merasa puas. Guru sendiri 

harus bisa menyadari peranan yang dipegangnya dalam pertemuan dengan 

siswa, berperan sebagai guru mengandung banyak tantangan, karena disatu 

pihak guru harus ramah, sabar, menunjukkan pengertian, memberikan 

kepercayaan dan menciptakan suasana aman, dilain pihak guru juga harus 

memberikan tugas dan mendorong siswa untuk berusaha mencapai tujuan, 

mengadakan koreksi dan menilai. Sebelum proses pembelajaran dimulai guru 

harus sudah memiliki kemampuan dan kerelaan untuk memaklumi alam 

pikiran dan perasaan siswa dan guru juga harus bisa menerima keadaan siswa 

seadanya. 

Keberhasilan sebuah pengajaran tentunya tidak terlepas dari faktor-

faktor di atas yang perlu diperhatikan oleh guru, diantaranya adalah sikap 

guru terhadap peserta didiknya dalam mengajar. Telah banyak diadakan 

penelitian tentang guru yang ideal, yaitu ciri-ciri kepribadian bagaimanakah 

yang harus dimiliki seseorang supaya menjadi guru yang baik. Penelitian itu 

menghasilkan keluwesan dalam bergaul, suka humor, kemampuan untuk 
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menyelami alam pikiran dan perasaan anak, kepekaan terhadap tuntutan 

keadilan, kemampuan untuk berorganisasi, kreativitas dan rela membantu. 

Sebagaimana dikatakan di atas menjabat sebagai guru mengandung 

tantangan, karena disatu pihak harus menerima siswa seadanya dan mampu 

menyelami alam pikiran siswa, namun dilain pihak harus mendorong siswa 

untuk berkembang lebih jauh dan mengatasi kekurangan yang masih ada 

padanya. Maka disamping guru harus bersikap empatik guru juga menjadi 

seorang inspirator, yang memberikan semangat kepada siswa untuk 

berkembang lebih jauh, guru juga menjadi seorang korektor yang tidak 

menuruti setiap keinginan siswa begitu saja. 

Selain pengetahuan dan kecakapan-kecakapan, ada beberapa sifat dan 

sikap yang harus dimiliki oleh guru professional, yaitu: 

1) Fleksibel. Seorang guru adalah orang yang telah mempunyai pegangan 

hidup, telah punya prinsip, pendirian dan keyakinan sendiri, baik di dalam 

nilai-nilai maupun ilmu pengetahuan. 

2) Bersikap terbuka. Seorang guru hendaknya memiliki sifat terbuka, baik 

untuk menerima kedatangan siswa, untuk ditanya oleh siswa, untuk 

diminta bantuan, juga untuk mengoreksi diri. 

3) Berdiri sendiri. Seorang guru adalah orang yang telah dewasa, ia telah 

sanggup berdiri sendiri, baik secara intelektual, sosial maupun emosional. 
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4) Peka. Seorang guru harus peka atau sensitif terhadap penampilan para 

siswanya. Peka atau sensitif berarti cepat mengerti, memahami atau 

melihat dengan perasaan apa yang diperlihatkan oleh siswa. 

5) Tekun. Pekerjaan seorang guru membutuhkan ketekunan, baik didalam 

mempersiapkan, melaksanakan, menilai, maupun menyempurnakan 

pengajarannya. 

6) Realistik. Seorang guru hendaknya bisa berpikir dan berpandangan 

realistik, artinya melihat kenyataan, melihat apa adanya. 

7) Melihat ke depan. Tugas guru adalah membina siswa sebagai generasi 

penerus bagi kehidupan di masa yang akan datang. 

8) Rasa ingin tahu. Guru berperan sebagai menyampai ilmu pengetahuan 

dan teknologi kepada para siswa. 

9) Ekspresif. Belajar merupakan suatu tugas yang tidak ringan, menuntut 

semangat dan suasana yang menyenangkan. Guru harus berusaha 

menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. 

10) Menerima diri. Seorang guru selain bersikap realistis, ia juga harus 

seorang yang mampu menerima keadaan dan kondisi dirinya.
8
 

Dalam ilmu pendidikan Islam menjelaskan seperti apa yang 

dicontohkan oleh pendidik utama Nabi Muhammad SAW, bahwa guru harus 

bersikap sebagai berikut: 

1. Mencintai jabatannya sebagai guru 

                                                           
8
 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan…,  256-258. 



9 

 

2. Bersikap adil terhadap semua muridnya 

3. Berlaku sabar, ikhlas, dan tenang 

4. Guru harus berwibawa 

5. Guru harus gembira 

6. Guru harus bisa bersikap manusiawi 

7. Bekerja sama dengan guru-guru lain 

8. Bekerja sama dengan masyarakat
9
 

Untuk menjadi seorang guru yang dapat mempengaruhi anak didik 

kearah kebahagiaan dunia dan akherat sesungguhnya tidaklah ringan, guru 

harus bisa bersikap sebagaimana layaknya seorang guru yang patut digugu 

dan ditiru, oleh sebab itu guru harus lebih memperhatikan bagaimana 

harusnya bersikap. 

Disinilah kemampuan seorang pendidik diuji, mampukah ia 

memahami isi jiwa, sikap mental, dan kebutuhan setiap peserta didiknya, 

maka untuk itu pendidik dituntut untuk bisa menunjukkan keteladanan, 

kewibawaan, perhatian, serta sikap yang baik kepada peserta didik, semua itu 

menjadi sangat penting dalam proses pendidikan. Karena seorang pendidik 

atau seorang guru yang tidak memiliki sikap yang baik terhadap peserta 

didiknya maka ia tidak akan dapat memberikan suri tauladan yang baik dan 

mempengaruhi peserta didiknya, padahal itu sangat penting jika dilihat guru 

sebagai sosok yang digugu dan ditiru segala ucapan dan tingkah lakunya. Jika 

                                                           
9
 Zakiah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 42-43. 
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guru sudah memiliki sikap yang baik serta dapat memilih dan menggunakan 

metode mengajar secara tepat maka hal itu akan menumbuhkan peserta didik 

terhadap pelajaran yang ia ampu dan kemudian mendapatkan prestasi belajar 

yang baik. 

Sikap guru yang ditunjukkan pada proses belajar dapat dikatakan 

sudah menunjukkan sebagai seorang pendidik, selain itu metode mengajar 

yang digunakan oleh guru pada saat kegiatan belajar mengajar sudah cukup 

baik dan bervariasi. Idealnya jika dilihat dari kenyataan itu minat siswa 

belajar IPA sangat tinggi dan prestasi belajar yang baik tapi kenyataanya 

sebaliknya. Oleh sebab itu dilihat dari kenyataan inilah kemudian penulis 

bermaksud ingin mengadakan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut, 

seberapa jauh sebenarnya tentang sikap mengajar guru berpengaruh terhadap 

hasil belajar IPA siswa kelas III MI Ma’arif Ngrupit tahun pelajaran 

2014/2015. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan mengangkat 

judul penelitian yaitu: 

KORELASI SIKAP MENGAJAR GURU DENGAN HASIL BELAJAR 

PADA MATA PELAJARAN IPA SISWA KELAS III MI MA’ARIF 

NGRUPIT TAHUN PELAJARAN 2014/2015. 
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B. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat di kaji untuk menindaklanjuti 

dalam penelitian ini. Namun karena luasnya bidang cakupan serta adanya 

berbagai keterbatasan yang ada waktu, dana maupun jangkauan penulis, 

dalam penelitian ini tidak semua dapat ditindaklanjuti. Untuk itu dalam 

penelitian ini dibatasi masalah sikap mengajar guru siswa kelas III yang turut 

mempengaruhi hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan sebagai 

berikut: 

1. Berapa presentase sikap mengajar guru terhadap siswa kelas III MI 

Ma’arif Ngrupit tahun pelajaran 2014/2015 ? 

2. Berapa presentase hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas III 

MI Ma’arif Ngrupit tahun pelajaran 2014/2015 ? 

3. Adakah korelasi antara sikap mengajar guru dengan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPA ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui seberapa baik sikap mengajar guru IPA kelas III MI 

Ma’arif Ngrupit tahun pelajaran 2014/2015. 
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2. Untuk mengetahui seberapa tinggi hasil belajar pada mata pelajaran IPA 

siswa kelas III MI Ma’arif Ngrupit tahun pelajaran 2104/2015. 

3. Untuk memperoleh kejelasan dari hipotesis adakah hubungan yang 

signifikan atau tidak antara sikap mengajar guru dengan hasil belajar IPA 

kelas III MI Ma’arif Ngrupit tahun pelajaran 2014/2015. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini akan menguji hipotesis ada tidaknya korelasi 

antara sikap mengajar guru dengan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA kelas III MI Ma’arif Ngrupit. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian dan 

penunjang dalam mengembangkan pengetahuan penelitian yang 

berkaitan dengan topik tersebut. 

b. Bagi Lembaga 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi lembaga tersebut dalam mengambil langkah, baik 

itu sikap atau tindakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

khususnya pada mata pelajaran IPA. 
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c. Bagi Pendidik (guru) 

Memberikan masukan kepada guru IPA untuk selalu meningkatkan 

profesionalitasnya pada saat mengajar dengan memperhatikan sikap 

dan metode mengajar yang dipilih dalam kegiatan belajar mengajar. 

d. Bagi Peserta Didik 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan peserta didik akan selalu 

meningkatkan hasil belajarnya terhadap mata pelajaran sekolah 

khususnya mata pelajaran IPA. 

e. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Untuk menambah khazanah keilmuan bagi penelitian dalam dunia 

pendidikan. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan 

memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam skripsi ini, 

untuk memudahkan penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang 

dilengkapi dengan pembahasan-pembahasan yang dipaparkan secara 

sistematis yang berisi : 

Bab pertama, pendahuluan yang berisi tinjauan secara global 

permasalahan yang dibahas, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika 
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pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam 

memaparkan data. 

Bab kedua adalah kajian pustaka yang berisi landasan teori dan atau 

telaah pustaka, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. Bab ini bermaksud 

untuk memudahkan peneliti dalam menjawab hipotesis. 

Bab ketiga berisikan metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi, sampel dan responden, instrument pengumpulan data, 

teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

Bab keempat adalah temuan dan hasil penelitian yang berisi gambaran 

umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis), 

pembahasan dan interpretasi. 

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini 

dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti hasil 

penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Kajian Tentang Sikap 

a. Pengertian Sikap 

Sikap adalah predisposisi atau kecenderungan untuk memberikan 

respon secara kognitif, emosi, dan perilaku yang diarahkan pada suatu 

objek, pribadi, dan situasi khusus dalam cara-cara tertentu. Sikap adalah 

tendensi untuk bereaksi dalam cara suka atau tidak suka terhadap suatu 

objek. Sikap merupakan emosi atau afek yang diarahkan oleh seseorang 

kepada orang lain, benda, atau peristiwa sebagai objek sasaran sikap. 

Sikap melibatkan kecenderungan respons yang bersifat preferensial. 

Dalam konteks ini, seseorang memiliki kecenderungan untuk puas atau 

tidak puas, positif atau negatif, suka atau tidak suka terhadap suatu 

objek sikap.
10

 Filsher mencatat satu definisi sikap yaitu suatu 

kecenderungan individu untuk mengevaluasi dan membuat tanggapan 

terhadap obyek-obyek sosial dengan cara-cara yang konsisten dan 

                                                           
10

 Fattah Hanurawan, Psikologi Sosial Suatu Pengantar (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,2012), 64-65. 
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mempunyai arah favorable (menyenangkan) atau unfavorable (tak 

menyenangkan).
11

 

Tiap-tiap sikap itu mempunyai 3 aspek yaitu: 

1) Aspek Kognitif: yaitu yang berhubungan dengan gejala mengenal 

pikiran. Ini berarti berwujud pengolahan, pengalaman dan 

keyakinan serta harapan-harapan individu tentang objek atau 

kelompok objek tertentu. 

2) Aspek Afektif: berwujud proses yang menyangkut perasaan-

perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati, 

dan sebagainya yang ditujukan kepada objek-objek tertentu. 

3) Aspek Konatif: berwujud proses tendensi/kecenderungan untuk 

berbuat sesuatu objek, misalnya: kecenderungan memberi 

pertolongan, menjauhkan diri dan sebagainya.
12

 

Meskipun ada beberapa perbedaan pengertian tentang sikap, 

namun ada beberapa ciri yang dapat disetujui, sebagaian besar ahli dan 

peneliti sikap setuju bahwa sikap adalah predisposisi yang dipelajari 

yang mempengaruhi tingkah laku, berubah dari hal intesitasnya, 

biasanya konsisten sepanjang waktu dalam situasi yang sama, dan 

komposisinya hampir selalu kompleks. Sehubungan dengan itu pula 
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 Sugeng Sejati, Psikologi Sosial Suatu Pengantar (Yogyakarta: Teras, 2012), 101-104. 
12

 Ibid., 149 
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sikap adalah kesiapan merespon yang sifatnya positif atau negatif 

terhadap objek atau situasi secara konsisten. 

b. Macam-macam Sikap Mengajar Guru 

Ada beberapa macam sikap yaitu sikap yang bersifat positif atau 

yang bersifat negatif. Tentunya setiap manusia memiliki sikap positif 

dan negatif tersebut, termasuk juga guru memiliki kedua sikap tersebut 

hubungannya dengan siswa ketika mengajar di kelas. 

Ada tiga macam sikap yang berlaku umum untuk semua guru yaitu: 

1) Sikap otoriter, yaitu bila 

guru mengajarkan suatu mata pelajaran, ia tidak hanya 

mengutamakan mata pelajaran akan tetapi harus juga 

memperhatikan anak itu sendiri sebagai manusia yang harus 

dikembangkan pribadinya. 

2) Sikap permissive, yaitu 

sebagai reaksi terhadap pengajaran yang otoriter timbul aliran 

yang menonjolkan anak sebagai manusia antara laian atas 

pengaruh “progressive education” dan aliran psikologi seperti 

psikoanalisis., yakni yang menginginkan sikap yang “permissive” 

terhadap anak. Sikap ini membiarkan anak berkembang dalam 

kebebasan tanpa banyak tekanan frustasi, larangan, perintah, atau 

paksaan. 
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3) Sikap riil, yaitu sikap ini 

berada ditengah-tengah antara sikap otoriter yang kaku dan terlalu 

mengatur setiap perbuatan anak dan sikap permissive yang lunak 

yang memberikan kebebasan berlebihan pada anak. Bahwa 

pendidikan memerlukan kebebasan, akan tetapi juga pengendalian. 

Sikap pendidik hendaknya jangan terlampau otoriter atau 

terlampau permissive akan tetapi harus realistis.
13

 

Menurut Zakiah Daradjat guru itu harus lebih memperhatikan 

sikap pada saat mengajar diantaranya yaitu: 

a) Mencintai jabatannya 

sebagai guru 

b) Bersikap adil terhadap 

semua muridnya 

c) Berlaku sabar dan tenang 

d) Guru harus berwibawa 

e) Guru harus gembira 

f) Guru harus bersifat 

manusiawi 

g) Bekerja sama dengan guru-

guru lain 
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 S.Nasution, Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar & Mengajar (Jakarta: 

BumiAksara, 2005), 119-120. 
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h) Bekerja sama dengan 

masyarakat
14

 

Menurut Moh. Athiyah Al-Abrasyi seorang pendidik Islam itu 

harus memiliki sifat-sifat tertentu agar ia dapat melaksanakan tugasnya 

dengan baik. Adapun sifat-sifat itu adalah:
15

 

(1) Memiliki sifat zuhud, tidak 

mengutamakan materi dan mengajar karena mencari keridaan 

Allah semata. 

(2) Seorang guru harus bersih 

tubuhnya, jauh dari dosa besar, sifat ria (mencari nama), dengki, 

permusuhan, perselisihan dan lain-lain sifat yang tercela. 

(3) Ikhlas dalam pekerjaan, 

keikhlasan dan kejujuran seorang guru di dalam pekerjaannya 

merupakan jalan terbaik kea rah suksesnya di dalam tugas dan 

sukses murid-muridnya. 

(4) Seorang guru harus bersifat 

pemaaf terhadap muridnya, ia sanggup menahan diri, menahan 

kemarahan, lapang hati, banyak sabar dan jangan pemarah karena 

sebab-sebab yang kecil. Berpribadi dan mempunyai harga diri. 

                                                           
14

 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 42-43. 
15

 Nur Uhbiyati dan Abu Ahmadi, Ilmu Pendidikan Islam 1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 

1997), 85-86. 
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(5) Seorang guru harus 

mencintai murid-muridnya seperti cintanya terhadap anak-

anaknya sendiri, dan memikirkan keadaan mereka seperti ia 

memikirkan keadaan anak-anaknya sendiri. Bahkan seharusnya ia 

lebih mencintai murid-muridnya daripada anaknya sendiri. 

(6) Seorang guru harus 

mengetahui tabiat, pembawaan, adat, kebiasaan, rasa dan 

pemikiran murid-muridnya agar ia tidak keliru dalam mendidik 

murid-muridnya. 

(7) Seorang guru harus 

menguasai mata pelajaran yang akan diberikannya, serta 

memperdalam pengetahuannya, tentang itu sehingga mata 

pelajaran itu tidak  akan bersifat dangkal. 

Imam Al-Ghazali menasehati kepada para pendidik Islam agar 

memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 

(a) Seorang guru harus 

menaruh rasa kasih sayang terhadap murid-muridnya dan 

memperlakukan mereka seperti perlakuan mereka terhadap 

anaknya sendiri. 

(b) Tidak mengharapkan balas 

jasa ataupun ucapan terima kasih, tetapi dengan mengajar itu ia 
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bermaksud mencari keridaan Allah dan mendekatkan diri kepada-

Nya. 

(c) Hendaklah guru 

menasehatkan kepada pelajar-pelajarnya supaya jangan sibuk 

dengan ilmu yang abstrak dan yang gaib-gaib, sebelum selesai 

pelajaran atau pengertiannya dalam ilmu yang jelas, konkrit dan 

ilmu yang pokok-pokok. Terangkanlah bahwa sengaja belajar itu 

supaya dapat mendekatkan diri kepada Allah bukan akan 

bermegah-megahan dengan ilmu pengetahuan itu. 

(d) Mencegah murid dari 

sesuatu akhlak yang tidak baik dengan jalan sindirian jika 

mungkin dan jangan dengan terus terang, dengan jalan halus dan 

jangan mencela. 

(e) Supaya diperhatikan tingkat 

akal pikiran anak-anak dan berbicara dengan mereka menurut 

kadar akalnya dan jangan disampaikan sesuatu yang melebihi 

tingkat tangkapannya agar ia tidak lari dari pelajaran, ringkasnya 

bicaralah dengan bahasa mereka. 

(f) Jangan ditimbulkan rasa 

benci pada diri murid mengenai suatu cabang ilmu yang lain, 

tetapi seyogyanya dibukakan jalan bagi mereka untuk belajar 

cabang ilmu tersebut. 
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(g) Seyogyanya kepada murid 

yang masih dibawah umur, diberikan pelajaran yang jelas dan 

pantas buat dia, dan tidak perlu disebutkan kepadanya akan 

rahasia-rahasia yang terkandung di belakang sesuatu itu, sehingga 

tidak menjadi dingin kemauannya atau gelisah pikirannya. 

(h) Seorang guru harus 

mengamalkan ilmunya dan jangan berlain kata dengan 

perbuatannya.
16

 

Abdurrahman An-Nahlawi menyarankan agar guru dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik supaya memiliki sifat-sifat sebagai 

berikut: 

i. Tingkah laku dan pola pikir 

guru bersifat Rabbani 

ii. Guru seorang yang ikhlas 

iii. Guru bersabar dalam 

mengajarkan berbagai pengetahuan kepada anak-anak. 

iv. Guru jujur dalam 

menyampaikan apa yang diserukannya. 

v. Guru senantiasa membekali 

diri dengan ilmu dan kesediaan membiasakan untuk terus 

mengkajinya. 
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 Nur Uhbiyati dan Abu Ahmadi, Ilmu Pendidikan Islam 1…, 86-87 
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vi. Guru mampu menggunakan 

berbagai metode mengajar secara bervariasi menguasainya dengan 

baik serta mampu menentukan dan memilih metode mengajar 

yang selaras bagi materi pengajaran serta situasi belajar 

mengajarnya. 

vii. Guru mampu mengelola 

siswa, tegas dalam bertindak serta meletakkan berbagai perkara 

secara proporsional. 

viii. Guru mempelajari 

kehidupan psikis para pelajar selaras dengan masa 

perkembangannya ketika ia mengajar mereka, sehingga dia dapat 

memperlakukan mereka sesuai dengan kemampuan akal dan 

kesiapan psikis mereka. 

ix. Guru tanggap terhadap 

berbagai kondisi dan perkembangan dunia yang mempengaruhi 

jiwa, keyakinan dan pola berpikir angkatan muda. 

x. Guru bersikap adil di antara 

para pelajarnya, tidak cenderung kepada salah satu golongan di 

antara mereka dan tidak melebihkan seseorang atas yang lain, dan 

segala kebijaksanaan dan tindakannya ditempuh dengan jalan 
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yang benar dan dengan memperhatikan setiap pelajar, sesuai 

dengan perbuatan serta kemampuannya.
17

 

 

 

c. Ciri-ciri Sikap Mengajar 

Guru 

Sikap menentukan jenis atau tabiat tingkah laku dalam 

hubungannya dengan perangsang yang relevan, orang-orang atau 

kejadian-kejadian. Dapatlah dikatakan bahwa sikap merupakan faktor 

internal, tetapi tidak semua faktor internal adalah sikap. 

Adapun ciri-ciri sikap adalah sebagai berikut: 

1) Sikap itu dipelajari (learn ability) 

Sikap merupakan hasil belajar, ini perlu dibedakan dari motif-

motif psikologi lainnya. Misalnya: lapar, haus, adalah motif 

psikologis yang tidak dipelajari, sedangkan pilihan kepada 

makanan Eropa adalah sikap. Beberapa sikap dipelajari tidak 

sengaja dan tanpa kesadaran kepada sebagaian individu. 

Barangkali yang terjadi adalah mempelajari sikap dengan sengaja 

bila individu mengerti bahwa hal itu akan membawa lebih baik 

(untuk dirinya sendiri), membantu tujuan kelompok, atau 

memperoleh sesuatu nilai yang sifatnya perseorangan. 
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 Nur Uhbiyati dan Abu Ahmadi, Ilmu Pendidikan Islam 1…, 88-89. 



25 

 

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. Jika seseorang merasa 

bahwa orang lain menyenangkan, terbuka serta hangat, maka ini 

akan sangat berarti bagi dirinya, ia merasa bebas, dan favorable. 

4) Berisi cognisi dan affeksi 

Komponen kognisi daripada sikap adalah berisi informasi yang 

faktual, misalnya: objek itu dirasakan menyenangkan atau tidak 

menyenangkan. 

5) Approach – avoidance directionality 

Bila seseorang memiliki sikap yang favorable terhadap sesuatu 

objek, mereka akan mendekati dan membantunya, sebaliknya bila 

seseorang memiliki sikap yang unfavorable, mereka akan 

menghindarinya.
18

 

Ciri-ciri lain dari sikap adalah: 

a) Attitude tidak dibawa orang sejak ia dilahirkan, tetapi dibentuk 

atau dipelajarinya sepanjang perkembangan orang itu dalam 

hubungan dengan objeknya. Sifat ini membedakannya dengan 
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sifat motif-motif biogenetis seperti lapar, haus, kebutuhan akan 

istirahat dan lain-lain penggerak kegiatan manusia yang menjadi 

pembawaan baginya, dan yang terdapat padanya sejak dilahirkan 

b) Attitude dapat berubah-ubah, karena itu attitude dapat dipelajari 

orang; atau sebaliknya, attitude-attitude dapat dipelajari sehingga 

attitude-attitude dapat berubah pada seseorang bila terdapat 

keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah 

berubahnya attitude pada orang itu. 

c) Attitude tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mengandung relasi 

tertentu terhadap suatu objek. Dengan kata lain, attitude terbentuk, 

dipelajari, atau berubah senantiasa berkaitan dengan suatu objek 

tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas. 

d) Objek attitude dapat merupakan satu hal tertentu, tetapi dapat juga 

merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. Jadi, attitude dapat 

berkaitan dengan satu objek saja tetapi juga berkaitan dengan 

sederetan objek yang serupa. 

e) Attitude mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. 

Sifat inilah yang membeda-bedakan attitude dari kecakapan-

kecakapan atau pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki orang.
19

  

2. Kajian Tentang Guru 

a. Pengertian Guru 
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 W.A Gerungan, Psikologi Sosial (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 163-164. 
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Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang 

memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Sedangkan guru dalam 

pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan 

ditempat-tempat tertentu, tidak harus dilembaga pendidikan formal, tetapi 

bisa juga di masjid, di surau/ musholla, di rumah, dan sebagainya. Dengan 

demikian dalam pengertian ini guru adalah semua orang yang berwenang 

dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik, 

baik secara individual maupun klasikal, disekolah maupun diluar 

sekolah.
20

 

Sedangkan Safruddin Nurdin dan M. Basyiruddin Usman 

berpendapat bahwa “ Seorang guru bukan hanya sekedar pemberi ilmu 

pengetahuan kepada muridnya akan tetapi dia seorang tenaga profesional 

yang dapat menjadikan murid-muridnya mampu merencanakan, 

menganalisis, dan menyimpulkan masalah yang dihadapi”.21
 

b. Kedudukan dan Syarat Guru 

1) Kedudukan Guru 

Guru merupakan panutan bagi masyarakat. Guru tidak hanya 

diperlukan oleh para murid diruang-ruang kelas, tetapi juga 

diperlukan oleh masyarakat lingkungannya dalam menyelesaikan 
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 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2000), 31. 
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 Syafruddin Nurdin dan M Basyiruddin Usman, Guru Profesional dan Implementasi 

Kurikulum (Jakarta: Ciputat Press cet 111, 2003 ), 8. 
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aneka ragam permasalahan yang dihadapi masyarakat. Tampaknya 

masyarakat mendudukkan guru pada tempat yang terhormat dalam 

kehidupan masyarakat. Yakni didepan memberi suri tauladan, 

ditengah-tengah membangun, dan dibelakang memberikan 

dorongan serta motivasi. Ing ngarso sung tulada, ing madya 

mangun karsa, tut wuri handayani.
22

 

2) Syarat Guru 

Guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Itulah salah satu 

atribut yang diberikan masyarakat selama ini. Karena dengan 

kemuliaan dan kewibawaannya, guru rela mengabdikan diri 

meskipun disuatu desa terpencil. Bahkan dengan segala kekurangan 

yang ada, guru berusaha membimbing dan membina anak didik 

supaya menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsanya. 

Sehingga pekerjaan sebagai guru lebih-lebih guru agama 

merupakan pekerjaan yang luhur dan mulia baik dipandang dari 

sudut masyarakat, negara, maupun agama. 

Karena guru merupakan profesi/jabatan atau pekerjaan yang 

memerlukan keahlian khusus sebagai guru maka untuk dapat 

melaksanakan tugas dan melakukan peranannya, guru memerlukan 

syarat-syarat tertentu. Syarat diartikan sebagai sifat guru yang 
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 Moh Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 
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pokok yang dapat dibuktikan secara empiris tatkala menerima 

tenaga guru.
23

 Dalam Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 

tentang guru dan dosen menyebutkan empat kompetensi yang harus 

dimiliki guru adalah: 

a) Kompetensi pedagogik 

b) Kompetensi kepribadian 

c) Kompetensi sosial 

d) Kompetensi profesional
24

 

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta 

didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya. 

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal 

yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, 

dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak 

mulia.
25

 

Kepribadian guru merupakan faktor terpenting dalam proses 

belajar pembelajaran Sebagaimana H. Mustaqim mengungkapkan: 

“Kompetensi kepribadian penting bagi guru, kepribadian itu yang 

akan menentukan apakah ia akan menjadi pembimbing dan 
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pembina yang baik bagi anak didiknya ataukah akan menjadi 

perusak atu penghancur bagi hari esok anak didiknya terutama bagi 

siswa yang sangat masih muda dan mereka yang sedang mengalami 

masa goncang, remaja sebab mereka belum mampu melihat dan 

memilih nilai, mereka baru mampu melihat pendukung nilai. Saat-

saat seperti ini proses imitasi dan identifikasi sedang berjalan.”26
 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, dan 

masyarakat sekitar. 

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup 

penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan 

substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan 

terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.
27

 

Menurut M Ngalim Purwanto syarat-syarat guru harus memenuhi: 

(1) Berijazah 

(2) Sehat jasmani dan rohani 

(3) Taqwa kepada Tuhan YME dan berkelakuan baik 

(4) Bertanggung jawab 
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(5) Berjiwa Nasional.
28

 

Berijazah berarti seseorang yang ingin memangku jabatan 

sebagai guru harus memiliki ijazah. Ijazah disini bukan semata-

mata sehelai kertas saja, akan tetapi surat bukti yang menunjukkan 

bahwa seseorang telah mempunyai ilmu pengetahuan dan 

kesanggupan-kesanggupan tertentu yang diperlukan untuk suatu 

jabatan atau pekerjaan. 

Sehat jasmani dan rohani merupakan syarat yang tidak dapat 

diabaikan, jasmani yang tidak sehat akan menghambat pelaksanaan 

pendidikan bahkan dapat membahayakan anak didiknya apabila 

mempunyai penyakit menular. Sedangkan dari segi rohani yang 

kurang sehat seperti idiot, gila tidak mungkin dapat mendidik 

karena ia tidak akan mampu bertanggung jawab. 

Taqwa kepada Tuhan YME, dan berkelakuan baik harus 

selalu melekat pada diri seorang pendidik. Karena ia adalah 

tauladan bagi anak didiknya, sebagaimana Rosulullah SAW 

menjadi tauladan bagi umatnya. Sejauh mana guru mampu memberi 

tauladan yang baik kepada siswanya sejauh itu pulalah diperkirakan 

akan berhasil mendidik mereka agar menjadi generasi penerus 

bangsa yang baik dan mulia. 
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Bertanggung jawab berarti guru harus mempunyai rasa 

tanggung jawab sebagai pengajar dan pendidik yang mencerdaskan 

kehidupan siswanya. Pribadi susila yang cakap adalah yang 

diharapkan ada pada diri setiap anak didik. Untuk itulah guru 

dengan penuh dedikasi dan loyalitas berusaha membimbing dan 

membina anak didik agar dimasa mendatang menjadi orang yang 

berguna bagi nusa dan bangsa. 

Berjiwa nasional merupakan syarat penting dalam mendidik 

anak didiknya, guru hendaklah selalu ingat dan menjaga sikap 

kebersamaan agar jangan sampai timbul Chauvinisme yaitu 

perasaan kebangsaan yang berlebih-lebihan, sehingga tidak 

membeda-bedakan golongan satu dengan lainnya dalam upaya 

mendidik siswanya secara demokratis menuju tujuan pendidikan 

yang diharapkan. 

c. Peran dan Fungsi Guru 

Peran dan fungsi guru dalam pendidikan sangat kompleks 

khususnya dalam proses pembelajaran yang berlangsung di kelas, 

yaitu:
29

 

1) Guru sebagai demonstrator 

Guru hendaknya senantiasa menguasai materi pembelajaran dan 

senantiasa mengembangkan kemampuannya dalam bidang ilmu 
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yang dimilikinya, karena hal ini sangat menentukan hasil belajar 

yang dicapai oleh peserta didik. 

2) Guru sebagai pengelola kelas 

Guru bertanggung jawab memelihara lingkungan fisik kelasnya, 

agar senantiasa menyenangkan untuk belajar dan mengarahkan 

serta membimbing proses-proses intelektual, sosial, emosional, 

moral dan spiritual di dalam kelas, serta mengembangkan 

kompetensi dan kebiasaan bekerja dan belajar secara efektif 

dikalangan peserta didik. 

3) Guru sebagai fasilitator 

Dalam hal ini guru harus mampu dan senantiasa berusaha untuk 

memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik agar dapat 

membentuk kompetensi dan mencapai tujuan secara optimal. 

4) Guru sebagai mediator 

Guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang 

cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan 

jenisnya, baik media nonmaterial atau materiil. 

5) Guru sebagai evaluator 

Sebagai evaluator, guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator 

yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian yang 
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menyentuh aspek ekstrinsik dan instrinsik.
30

 Guru harus mampu 

menilai proses dan hasil belajar yang telah dicapai, serta 

memberikan umpan balik terhadap keefektifan pembelajaran yang 

telah dicapai.
31

 

 

d. Ciri-ciri Guru 

Mengajar yang baik bukan sekedar persoalan teknik-teknik dan 

metodologi belajar saja. Untuk menjaga disiplin kelas guru sering 

bertindak otoriter, bersikap menjauh dengan siswa, bersikap dingin dan 

menyembunyikan rasa takut kalau dianggap lemah. 

 Ada beberapa ciri pengajaran yang telah berlaku beberapa generasi: 

1) Guru harus bersikap tenang tidak berlebih-lebihan dan dingin 

dalam mengahadapi situasi, tidak boleh kehilangan akal, marah 

sekali atau menunjukkan kegembiraan yang berlebih-lebihan. Dia 

harus bersikap netral dalam segala masalah dan tidak 

menunjukkan pendapat pribadinya. 

2) Guru harus dapat menyukai siswa-siswanya secara adil. Ia tidak 

boleh membenci dan memahari siswa-siswanya. 

3) Guru harus memperlakukan siswa-siswanya secara sama. 
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4) Guru harus mampu menyembunyikan perasaannya meskipun 

terluka hatinya, tertutama di depan siswa-siswanya yang masih 

muda. 

5) Guru diperlukan oleh siswa-siswanya karena siswa-siswanya 

belum dapat bekerja sendiri. 

6) Guru harus dapat menjawab semua pertanyaan yang disampaikan 

oleh siswa-siswanya. 

Sesungguhnya guru adalah makhluk biasa. Guru sejati bukanlah 

makhluk yang berbeda dengan siswa-siswanya. Ia harus dapat 

berpartisipasi di dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh siswa-

siswanya dan yang dapat mengembangkan rasa persahabatan secara 

pribadi dengan siswa-siswanya dan tidak perlu merasa kehilangan 

kehormatan karenanya. 

Menurut Combs dkk. Ciri-ciri guru yang baik adalah: 

a) Guru yang mempunyai anggapan bahwa orang lain itu mempunyai 

kemampuan untuk memecahkan masalah mereka sendiri dengan 

baik. 

b) Guru yang melihat bahwa orang lain mempunyai sifat ramah, 

bersahabat dan bersifat ingin berkembang 

c) Guru yang cenderung melihat orang lain sebagai orang yang 

sepatutnya dihargai 
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d) Guru yang melihat orang-orang dan perilaku mereka pada 

dasarnya berkembang dari dalam 

e) Guru yang melihat orang lain itu dapat memenuhi dan 

meningkatkan dirinya, bukan menghalangi, apalagi mengancam.
32

 

 

 

 

3. Kajian Tentang Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari 

seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan 

perilaku yang relatif menetap. Dalam kegiatan belajar yang terprogram 

dan terkontrol yang disebut kegiatan pembelajaran/kegiatan 

instruksional, tujuan belajar telah ditetapkan lebih dahulu oleh guru. 

Dalam proses belajar individu sering mengabaikan tentang 

perkembangan hasil belajar selama dalam belajarnya.
33

 

Penelitian menunjukkan bahwa pengenalan seseorang terhadap 

hasil atau kemajuan belajarnya adalah penting, karena dengan 
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mengetahui hasil-hasil yang sudah dicapai, seseorang akan lebih 

berusaha meningkatkan hasil belajar selanjutnya.
34

 

Anak yang berhasil dalam belajar ialah yang berhasil mencapai 

tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan-tujuan instruksional. 

b. Klasifikasi Pengelompokkan Hasil Belajar 

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, 

baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan 

klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar 

membaginya menjadi 3 ranah yaitu:
35

 

1) Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek, yaitu pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek 

pertama disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek 

berikutnya termasuk aspek kognitif tingkat tinggi. 

2) Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek 

yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi. 

3) Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan 

dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik 

yaitu: 
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a) Gerakan reflek 

b) Ketrampilan gerakan dasar 

c) Kemampuan perceptual 

d) Keharmonisan atau ketepatan 

e) Gerakan ketrampilan kompleks 

f) Gerakan ekspresif dan interpretative 

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Di 

antara ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh 

para guru disekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa 

dalam menguasai isi bahan pengajaran. 

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa 

dapat kita bedakan menjadi tiga macam. 

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

jasmani dan rohani siswa. 

a) Faktor jasmaniah, termasuk kesehatan, cacat tubuh, dll 

b) Faktor psikologi, termasuk didalamnya intelegensi, perhatian, 

minat, bakat, motivasi, kematangan, kesiapan, dll 

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

di sekitar siswa. 

a) Lingkungan sosial, termasuk keluarga termasuk didalamnya 

cara orang tua mendidik, relasi anggota keluarga, suasana 
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rumah, dan keadaan ekonomi keluarga. sekolah, di dalamnya 

termasuk metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

murid, disiplin sekolah. masyarakat, di dalamnya terdapat 

kegiatan siswa dalam masyarakat, media masa, teman 

bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. 

b) Lingkungan non sosial, termasuk gedung sekolah dan letaknya, 

rumah tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, alat-alat 

belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan 

siswa.
36

 

d. Teori Transfer Hasil Belajar 

 

Hasil belajar di dalam kelas dapat di terapkan ke dalam situasi-

situasi di luar sekolah. Dengan kata lain, murid dapat dikatakan berhasil 

belajar apabila dia dapat menstransferkan hasil belajarnya kedalam 

situasi-situasi yang sesungguhnya di dalam masyarakat. 

Tentang transfer hasil belajar, kita setidaknya akan menemukan 3 teori, 

yaitu: 

1) Teori disiplin formal 

Teori ini menyatakan bahwa ingatan, sikap, pertimbangan, 

imajinasi, dapat diperkuat melalui latihan-latihan akademis. Mata 

pelajaran seperti  ilmu pengetahuan alam sangat penting dalam 
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melatih daya berfikir seseorang. Demikian halnya dengan daya 

berfikir kritis, ingatan, pengamatan dan sebagainya dapat 

dikembangkan melalui latihan-latihan akademis. 

 

 

2) Teori unsur-unsur yang identik 

Transfer terjadi apabila diantara dua situasi atau dua kegiatan 

terdapat unsur-unsur yang bersamaan (identik). Latihan dalam satu 

situasi mempengaruhi perbuatan tingkah laku dalam situasi yang 

lainnya. Teori ini banyak digunakan dalam kursus latihan jabatan 

dimana kepada peserta didik diberikan respon-respon yang 

diharapkan dapat di terapkan dalam situasi yang sebenarnya. 

3) Teori generalisasi 

Merupakan teori revisi terhadap teori unsur-unsur yang identik. 

Teori generalisasi menekankan kompleksitas apa yang di pelajari. 

Internalisasi pengertian-pengertian, ketrampilan, sikap-sikap dan 

apresiasi dapat mempengaruhi kelakuan seseorang. Teori ini 

menekankan pembentukan pengertian yang dihubungkan dengan 

pengalaman-pengalaman lain. Transfer terjadi apabila peserta 
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didik menguasai pengertian-pengertian umum atau kesimpulan-

kesimpulan umum lebih daripada unsur-unsur yang identik.
37

 

4. Kajian Tentang Ilmu Pengetahuan Alam 

a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sering disebut dengan singkat 

sebagai sains. Sains (Inggris: science) berasal dari kata latin “scientia” 

yang berarti (1) pengetahuan tentang, atau tahu tentang, (2) 

pengetahuan, pengertian, faham yang benar dan mendalam. Ilmu 

merujuk ke: (1) studi sistematis (systematical study), (2) tubuh 

pengetahuan yang terorganisasi (the organized body of knowledge), dan 

(3) pengetahuan teoritis (theoretical knowledge). 

Biasanya sains atau ilmu mempunyai makna yang merujuk ke 

pengetahuan yang berada dalam sistem berpikir dan konsep teoritis 

dalam sistem tersebut, yang mencakup segala macam pengetahuan, 

mengenai apa saja. Adapun sistem pengetahuan ini dibangun dengan 

kesadaran kognisi yang meliputi semua kegiatan pengamatan dan 

analisis ditambah dengan serangkaian percobaan di laboratorium untuk 

memperkuat kerangka sistem tadi dan pemahaman yang lebih 

komprehensif. Ilmu alam atau sains sifatnya lebih pasti karena gejala 

yang diamati relatif nyata dan terukur. 
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Dari penjelasan di atas kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sains atau ilmu pengetahuan alam adalah sekumpulan pengetahuan yang 

diperoleh melalui metode tertentu. Sains berusaha menjelaskan apa saja 

yang termasuk bidang kajiannya dan untuk itu diperlukan objektivitas 

dan kejelasan metode. Selain itu sains berusaha menguasai alam dan 

memanfaatkan alam untuk kesejahteraan manusia, meningkatkan taraf 

hidup, efisiensi dan efektifitas kerja.
38

 

b. Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

  Pada hakikatnya, IPA dapat ditinjau dari tiga segi yaitu dari segi 

produk, proses, dan pengembangan sikap.
39

 

1) IPA sebagai Produk 

IPA sebagai produk merupakan informasi tentang semesta yang 

merupakan hasil temuan-temuan para ahli sains berupa fakta, 

konsep, prinsip, hukum, dan teori. 

2) IPA sebagai Proses 

Makna IPA sebagai proses adalah proses untuk menciptakan IPA 

yang dilakukan melalui metode ilmiah. Pada anak-anak usia SD/MI, 

metode ilmiah dikembangkan secara bertahap, berkesinambungan, 

dan harapan bahwa pada akhirnya akan terbentuk panduan yang 

lebih utuh, sehingga harapannya anak-anak SD/MI mampu 
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melakukan penelitian secara sederhana. Pertahapan 

pengembangannya disesuaikan dengan tahapan metode ilmiah. 

3) IPA sebagai Pemupuk Sikap 

Di dalam konteks pengajaran IPA, sikap dibatasi pengertiannya 

pada sikap ilmiah terhadap alam sekitar. Sikap ilmiah di SD/MI 

adalah sikap ingin tahu, sikap ingin mendapatkan sesuatu yang 

baru, sikap kerja sama, sikap tidak putus asa, sikap tidak 

berprasangka, sikap mawas diri, sikap bertanggung jawab, sikap 

berpikir bebas. 

5. Hubungan Antara Sikap Mengajar Guru Dengan Hasil Belajar 

Untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal, banyak dipengaruhi 

komponen-komponen belajar mengajar. Sebagai contoh bagaimana cara 

mengorganisasikan materi, metode yang diterapkan, media yang digunakan, 

dan lain-lain. Tetapi di samping komponen-komponen pokok yang ada 

dalam kegiatan belajar mengajar, ada factor lain yang ikut memengaruhi 

keberhasilan belajar siswa, yaitu soal hubungan antara guru dengan siswa. 

Hubungan guru dengan siswa/anak didik di dalam proses belajar 

mengajar merupakan factor yang sangat menentukan. Bagaimanapun 

baiknya bahan pelajaran yang diberikan, bagaimanapun sempurnanya 

metode yang digunakan, namun jika hubungan guru-siswa merupakan 

hubungan yang tidak harmonis, maka dapat menciptakan suatu hasil yang 

tidak diinginkan. 
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Dengan demikian bentuk-bentuk kegiatan belajar selain melalui 

pengajaran di depan kelas, perlu diperhatikan bentuk-bentuk kegiatan belajar 

mengajar yang lain. Cara-cara atau bentuk-bentuk belajar yang lain itu antara 

lain dapat melalui dengan contact-hours. Dalam saat-saat semacam itu dapat 

dikembangkan komunikasi dua arah. Guru dapat menanyai dan mengungkap 

keadaan siswa dan sebaliknya siswa mengajukan berbagai persoalan-

persoalan dan hambatan yang sedang dihadapi. Terjadilah suatu proses 

interaksi dan komunikasi yang humanistik. Memang guru yang menerapkan 

prinsip-prinsip humanistic approach akan tergolong pada humanistic 

teacher. Hal ini jelas akan sangat membantu keberhasilan studi para siswa. 

Berhasil dalam arti tidak sekadar tahu atau mendapatkan nilai baik dalam 

ujian, tetapi akan menyentuh pada soal sikap mental dan tingkah laku atau 

hal-hal yang intrinsik. Dengan demikian, tujuan kemanusiaan harus selalu 

diperhatikan, sehingga salah satu hasil pendidikan yang diharapkan yakni 

human people, yakni manusia yang memiliki kesadaran unstuck 

memperlakukan orang lain dengan penuh respect and dignity. 

Namun demikian harus diakui bahwa kegiatan informal semacam itu 

belum banyak dikembangkan. Di samping itu perlu juga diingat adanya 

hambatan-hambatan tertentu. Misalnya kadang-kadang masih adanya sikap 

otoriter dari guru, sikap tertutup dari guru, siswa yang pasif, jumlah siswa 

yang terlalu besar, sistem pendidikan, keadaan dan latar belakang guru 

sendiri maupun para siswanya. Untuk  mengatasi itu semua perlu 
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dikembangkan sikap demokratis dan terbuka dari para guru perlu ada 

keaktifan dari pihak siswa dan guru harus bersikap ramah sebaliknya siswa 

juga harus bersifat sopan, saling hormat menghormati, guru lebih bersifat 

manusiawi, rasio guru dan siswa yang lebih proporsional, masing-masing 

pihak bila perlu mengetahui latar belakang baik guru maupun siswa. Apabila 

hal-hal tersebut dapat terpenuhi, maka akan terciptalah suatu komunikasi 

yang selaras antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar.
40

 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terkait dengan sikap mengajar guru adalah sebagai 

berikut: 

Skripsi yang ditulis oleh Nadia Okta Rona Dilla (2012/2013 STAIN 

PONOROGO) berjudul “Studi korelasi perhatian guru dengan hasil belajar 

siswa kelas III Mata Pelajaran Matematika MI Ma’arif Singosaren Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2012/2013.
41

 

Kesimpulannya adalah: 1) perhatian guru kelas III MI Ma’arif 

Singosaren tahun pelajaran 2012/2013 adalah: kategori tinggi mencapai 

(14.28571%), kategori cukup (47.61905%), kategori kurang mencapai 

(38.09524%). 2) Hasil belajar siswa kelas III Mata Pelajaran Matematika MI 
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Ma’arif Singosaren Ponorogo tahun pelajaran 2012/2013 adalah: Kategori 

tinggi mencapai (47.619048%), Kategori cukup (14.285714%), Kategori 

kurang mencapai (38.095238%) 

  Terdapat korelasi positif yang signifikan antara perhatian guru dengan 

hasil belajar siswa kelas III di MI Ma’arif Singosaren pada Mata Pelajaran 

Matematika tahun 2012/2013 dengan koefisien korelasi sebesar 0,591. 

  Dalam skripsi Fahrudin, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas 

Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2005 yang berjudul “Pengaruh 

Sikap dan Metode Mengajar Guru Terhadap Minat Belajar Bahasa Arab 

Siswa MTs. N Piyungan Bantul”. Skripsi ini membahas tentang metode 

mengajar guru Bahasa Arab dan sikap guru terhadap siswa dalam kegiatan 

pengajaran bahasa Arab. 

  Dan bagaimana pengaruhnya terhadap minat belajar siswa. Dalam 

skripsi lebih menekankan pada minat belajar siswa, dengan hasil 

penelitiannya menunjukkan sikap guru mempengaruhi minat belajar Bahasa 

Arab siswa MTs. N Piyungan Bantul sebesar 30,06%, dan metode mengajar 

guru mempengaruhi minat belajar Bahasa Arab MTs. N Piyungan Bantul 

sebesar 20,00%, dan dapat diketahui sikap gurulah yang mempunyai pengaruh 
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lebih besar terhadap minat belajar Bahasa Arab siswa jika dibandingkan 

dengan metode mengajar guru.
42

 

 

 

 

C. Kerangka Berfikir 

  Berdasarkan landasan teori dan telaah penelitian tersebut, maka 

kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah: “Jika sikap mengajar guru baik, 

maka hasil belajar siswa akan meningkat”. 

 

D. Pengujian Hipotesis 

  Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian 

mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya melalui data yang 

diperoleh dari sampel penelitian.
43

 Berdasarkan landasan teori dan kerangka 

berfikir diatas, maka selanjutnya dirumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

Ha:  Ada korelasi yang positif antara sikap mengajar guru kelas III dengan 

hasil belajar pelajaran IPA di MI Ma’arif Ngrupit tahun pelajaran 

2014/2015 
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Ho:  Tidak ada korelasi yang positif antara sikap mengajar guru kelas III 

dengan hasil belajar pelajaran IPA di MI Ma’arif Ngrupit tahun 

pelajaran 2014/2015 
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