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Penelitian dilatar belakangi oleh ketidak beranian peserta didik dalam 

mengungkapkan pendapatnya di depan umum. Tidak sedikit peserta didik yang malu, 

takut, dan ragu-ragu dalam menyampaikan pendapat. Di MTs N Sidorejo terdapat 

40% peserta didik yang mempunyai nilai hasil belajar yang tinggi namun tidak berani 

mengungkapkan pendapatnya secara jelas. Ada peserta didik yang berani dan tegas 

dalam menyampaikan pendapat dan ada juga yang pasif dalam pembelajaran. Ada 

peserta didik yang mempunyai hasil belajar tinggi dan ada yang rendah. Jika 

dikaitkan antara sikap asertif peserta didik dengan hasil belajarnya, maka peserta 

didik yang mempunyai sikap asertif yang tinggi akan memiliki hasil belajar yang 

tinggi, dan peserta didik yang memiliki sikap asertif yang rendah akan memiliki hasil 

belajar yang rendah. 

Dari latar belakang tersebut muncullah tujuan penelitian sebagai berikut: 

“untuk mengetahui seberapa besar korelasi antara sikap asertif dengan hasil belajar 
Mata Pelajaran Fiqh peserta didik kelas VIII MTs N Sidorejo Magetan Tahun 

Pelajaran 2014/2015”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode 

kuantitatif, subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII MTs N Sidorejo yang 

berjumlah 214 peserta didik, pengumpulan data ini diambil dengan teknil 

dokumentasi dan angket. Adapun tehnik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan rumus korelasi product moment. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat hubungan antara sikap asertif 

dengan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Fiqh peserta didik kelas VIII 

MTs N Sidorejo Tahun Ajaran 2014/2015 dengan rxy = 0, 321. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
1
  

Pendidikan yang bermutu merupakan suatu kebutuhan yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia. Maju tidaknya suatu bangsa sangat 

tergantung pada pendidikan bangsa tersebut. Jika pendidikan suatu bangsa 

dapat menghasilkan manusia yang berkualitas lahir dan batin, secara tidak 

langsung Negara tersebut akan maju, damai dan tenteram. Sebaliknya, jika 

pendidikan suatu bangsa mengalami stagnasi maka bangsa tersebut akan 

terbelakang di segala bidang.
2
 

Dalam UU No. 20/2003 pasal 13 ayat 1 dijelaskan bahwa jalur 

pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang 

dapat saling melengkapi satu dengan yang lainnya. 

                                                           
1
 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
2
 Ahmadi, Manajemen Kurikulum: Pendidikan Kecakapan Hidup, (Yogyakarta: Pustaka 

Ifada, 2013), 1. 

1 
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Sekolah adalah suatu lembaga formal yang bertugas untuk 

menuangkan ilmu pengetahuan, mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. 

Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat: 

Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintah Negara 

Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial……..3 
 

Dalam pelaksanaan pendidikan formal pasti ada proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Proses belajar mengajar merupakan inti dari kegiatan pendidikan di 

sekolah.
4
 Menurut Burner (dalam Nasution), proses balajar mengajar dapat 

dibedakan menjadi 3 fase, yaitu: pertama , Informasi. Peserta didik 

memperoleh sejumlah informasi dari apa yang telah disampaikan oleh guru, 

ada yang menambah pengetahuan yang telah peserta didik miliki, ada yang 

memperhalus dan memperdalam, ada pula informasi yang bertentangan 

dengan apa yang telah peserta didik ketahui sebelumnya. Kedua, transformasi. 

Informasi yang telah peserta didik terima dianalisis, diubah kedalam bentuk 

yang lebih abstrak agar dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih luas. Ketiga, 

evaluasi. Tahap evaluasi merupakan tahap terakhir dalam proses 

                                                           
3
  Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

4
 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah: Wawasan Baru, Beberapa Metode 

Pendukung dan Beberapa Komponen Layanan Khusus, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Ed. Rev, 2. 
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pembelajaran. Yaitu menilai manakah pengetahuan yang peserta didik peroleh 

dan tranformasi itu dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala yang lain.
5
 

Evaluasi merupakan bagian akhir dari proses belajar mengajar yang 

secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan  dari kegiatan mengajar. Evaluasi 

adalah kegiatan yang diharuskan oleh peraturan atau undang-undang.
6
 Aturan 

yang mengikat tersebut termasuk pasal 58 ayat (1) Undang-Undang RI No. 

20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa 

evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau 

proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara 

berkesinambungan. 

Menurut Nana Sudjana, penilaian hasil belajar adalah proses 

pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta 

didik dengan kriteria tertentu. Tujuan penilaian hasil belajar ini adalah untuk 

mendeskripsikan kecakapan belajar para peserta didik, mengetahui 

keberhasilan proses belajar mengajar, menentukan tindak lanjut hasil 

penilaian dan memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan.
7
 Dr. Ahmadi menyebutkan bahwa: 

“Penilaian hasil belajar secara mendasar bertujuan untuk mengukur 

keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan sekaligus   

                                                           
5
 Nasution, Berbagai Pendekatan dalam Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),  9-

10. 
6
 Sukardi, Evaluasi Pendidikan: Prinsip dan Operasionalnya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 

Cet. 3, 3. 
7
 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), 3-4. 
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mengukur keberhasilan peserta didik dalam penguasaan kompetensi yang 

telah ditentukan”.8 

Dari proses evaluasi yang dilakukan tersebut maka akan diketahui 

hasil belajar peserta didik yang telah dicapai. Setiap peserta didik mempunyai 

hasil yang berbeda-beda. Keberhasilan belajar peserta didik dalam belajar 

dapat dilihat dari pencapaian hasil belajar yang diperoleh. Jika hasil belajar 

(nilai) yang diperoleh peserta didik melampaui KKM berarti  peserta didik 

tersebut  telah tuntas dalam menguasai kompetensi yang telah ditentukan. 

Begitu juga sebaliknya, jika hasil belajar yang diperoleh peserta didik masih 

di bawah KKM berarti peserta didik  tersebut belum tuntas dalam menguasai 

kompetensi yang telah ditentukan.
9
 

Perbedaan hasil belajar peserta didik ini disebabkan oleh beberapa 

faktor. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam (intrinsic) dan dari luar 

diri (ekstrinsik) peserta didik.  

Salah satu faktor yang berasal dari dalam individu diantaranya adalah 

sikap peserta didik ketika mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Ada 

peserta didik yang santun, namun ada juga  peserta didik yang nakal dan 

bandel.
10

 Banyak guru yang tidak bersemangat karena rendahnya kualitas 

diskusi di kelas. Hanya sedikit peserta didik yang berpartisipasi dan yang 

                                                           
8
 Kunandar, Penilaian Autentik, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), Cet. Ke-II, 10. 

9
 Ibid., 11. 

10
 Sudarwan Danim, Administrasi Sekolah dan Manajemen Kelas, (Bandung: Pustaka Setia, 

2010), 166. 
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lainnya memilih diam atau pasif.
11

 Tidak percaya diri dalam menyampaikan 

pendapatnya, dan takut jika salah. 

Pada era globalisasi seperti sekarang ini yakni dengan adanya 

keterbukaan dalam segala bidang, terutama dalam bidang pendidikan. 

Termasuk di dalamnya adalah kebebasan untuk mengemukakan atau 

mengekpresikan pendapat. “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah 

hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan 

dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.”12
 

Sikap tidak percaya diri peserta didik juga mempengaruhi hasil 

belajarnya. Peserta didik yang tidak percaya diri dalam menyampaikan 

pendapatnya, ia akan tertinggal dengan teman-temannya.  Rasa takut dan malu 

dapat menyebabkan anak kehilangan waktu paling berharga dengan teman-

temannya dalam belajar.
13

 Seorang yang percaya diri tentu bersikap tegas, 

sebab ia berilmu. Ia berani mengatakan “ya” ketika ia tahu, dan berani 

mengatakan “tidak” ketika ia tidak mengerti.14
 

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 12 Maret 2015 di MTs N 

Sidorejo terdapat 40% peserta didik yang mempunyai nilai hasil belajar yang 

                                                           
11

 Thomas Lickona, Pendidikan Karaktern, terj. Juma Abu Wamaugo, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013) Cet. Ke-II, 145. 
12

 Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Bab I pasal 1 ayat (1). 
13

 Dorothy Rich, Sukses untuk Anak-Anak Sekolah Menengah Menjaga Tetap dalam Jalur: 

Pembelajar yang Disiplin , Terj. Tribudhi Sastrio, (Jakarta: Indeks, 2008), 12-13. 
14

 Izzatul Jannah, Percaya Diri Aja, Lagi!, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2001), 18. 
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tinggi namun tidak berani mengungkapkan pendapatnya secara jelas. Ada 

peserta didik yang berani dan tegas dalam menyampaikan pendapat dan ada 

juga yang pasif dalam pembelajaran. Ada peserta didik yang mempunyai hasil 

belajar tinggi dan ada yang rendah. Jika dikaitkan antara sikap asertif peserta 

didik dengan hasil belajarnya, maka peserta didik yang mempunyai sikap 

asertif yang tinggi akan memiliki hasil belajar yang tinggi, dan peserta didik 

yang memiliki sikap asertif yang rendah akan memiliki hasil belajar yang 

rendah. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

mengambil judul “KORELASI SIKAP ASERTIF DENGAN HASIL 

BELAJAR MATA PELAJARAN FIQH PESERTA DIDIK KELAS VIII 

MTs N SIDOREJO MAGETAN TAHUN PELAJARAN 2014/2015” 

 

B. Batasan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka dapat disimpulkan batasan masalahnya, 

yaitu: 

1. Sikap asertif yaitu ketegasan dan keberanian peserta didik dalam 

mengungkapkan pikiran, perasaan dan pendapatnya. 

2. Hasil belajar peserta didik yang meliputi pengertian hasil belajar, faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar, dan prinsip-prinsip pengukuran 

belajar. 
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C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: 

“Adakah korelasi antara sikap asertif dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran 

Fiqh Peserta Didik kelas VIII MTs N Sidorejo Magetan Tahun Pelajaran 

2014/2015?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

“Untuk mengetahui seberapa besar korelasi antara sikap asertif dengan hasil 

belajar Mata Pelajaran Fiqh peserta didik kelas VIII MTs N Sidorejo Magetan 

Tahun Pelajaran 2014/2015” 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk dapat 

menguji teori psikologi sosial tentang hubungan antara  sikap asertif 

peserta didik dengan hasil belajar peserta didik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peserta didik 

Agar lebih meningkatkan belajar dan hasil belajarnya serta 

mengetahui seberapa besar faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, 
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baik yang berasal dari dalam peserta didik maupun dari luar diri 

peserta didik. 

b. Bagi pendidik 

Dapat memberikan informasi terkait hubungan antara sikap 

asertif peserta didik dengan hasil belajar sehingga dapat dijadikan 

acuan dalam memotivasi peserta didik agar mampu dan berani dalam 

mengungkapkan pendapat atau argumennya.  

c. Bagi orang tua 

Diharapkan agar orang tua lebih memperhatikan dan 

membimbing anak-anaknya dalam belajar sehingga hasil belajar sesuai 

dengan apa yang diharapkan. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Bab  pertama. Pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai gambaran 

umum untuk memberi pola pemikiran bagi seluruh skripsi, yang meliputi 

latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua. Landasan Teori, Telaah Hasil Penelitian Terdahulu, 

Kerangka Berfikir dan Pengajuan hipotesis. Bab ini menjelaskan variabel-

variabel yang kan diteliti yang meliputi  landasan teori, telaah hasil 

penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. 
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Bab ketiga. Metode Penelitian. Pada bab ini akan menjelaskan 

tentang rancangan penelitian, populasi, sampel, instrumen pengumpulan 

data, tehnik pengumpulan data dan tehnik analisis data. 

Bab keempat. Hasil Penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran 

umum lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah berdirinya MTs N Sidorejo, 

visi misi dan tujuan, keadaan  struktur personalia, keorganisasian, keadaan 

struktur peserta didik MTs N Sidorejo. Kemudian akan dibahas mengenai 

deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis), pembahasan dan 

interpretasi. 

Bab kelima. Penutup. Berfungsi mempermudah para pembaca dalam 

mengambil inti dalam skripsi ini dan berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN 

TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Sikap Asertif 

a. Pengertian sikap asertif 

Sikap asertif berasal dari dua kata, yaitu sikap (attitude) dan 

asertif. Dalam kamus Bahasa Inggris sikap (attitude) diartikan sebagai 

pendirian. Menurut Kunandar, sikap merupakan suatu kecenderungan 

untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek.
15

 

Sedangkan asertif merupakan terjemahan dari 

istilah assertiveness yang artinya titik tengah antara perilaku non-

asertif dan perilaku agresif.
16

 Dalam kamus Bahasa Inggris asertif 

berasal dari kata to assert yang berarti menegaskan atau mengatakan. 

                                                           
15

 Kunandar, Penilaian Autentik, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), Cet. Ke-II, 112. 
16

 Zhalabe, Januari 2012, Perilaku asertif, (online), (http://zhalabe.blogspot.com/2012/ 

01/perilaku-asertif.html#.VLXLRdKUeMI, diakses tanggal 14 januari 2015). 

10 

http://zhalabe.blogspot.com/2012/%2001/perilaku-asertif.html#.VLXLRdKUeMI
http://zhalabe.blogspot.com/2012/%2001/perilaku-asertif.html#.VLXLRdKUeMI
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Assertion berarti pernyataan yang tegas, tuntutan dan penonjolan. Dan 

assertive yang berarti tegas.
 17 

Orang asertif adalah orang yang tegas, mempunyai pendapat 

serta berani berkata tidak. Seseorang bersikap tegas karena ia berilmu. 

Ia tahu kapan saat berkata “ya” dan kapan saat berkata “tidak”.18
 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tegas diartikan nyata, jelas dan 

terang benar, tentu dan pasti, tidak ragu-ragu, tidak bimbang, tidak 

samar-samar.
19

 Eli Mulyadi berpendapat, Asertif berarti menghindari 

sikap-sikap ancaman, intimidasi dan menjatuhkan orang lain.
20

 

Sue Hadfield dan Gill Hasson, menjelaskan bahwa ketegasan 

(asertif) adalah kemampuan memberi tahu orang lain tentang sesuatu 

yang diinginkan dan tidak diinginkan dengan cara yang lugas dan 

penuh percaya diri.
21

 

Adapun pengertian sikap asertif menurut Steven J. Stein dan 

Howard E. Book, adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan 

jelas, spesifik, dan tidak multi-tafsir, sambil sekaligus tetap peka 

terhadap kebutuhan orang lain dan reaksi mereka dalam peristiwa 

                                                           
17

 Hendra Yuliawan, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, (Surakarta: Pustaka Mandiri, 2006), 

34. 
18

 Izzatul Jannah, Percaya Diri Aja, Lagi!, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 18. 
19

 Andini T. Nirmala dan Aditya A. Pratama, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , (Surabaya: 

Prima Media, 2003), 464. 
20

 Ali Mulyadi, Muslimah at Work: Strategi Sukses Pribadi dan Karir, (Depok: Qultum 

Media, tt), 85. 
21

 Sue Hadfield dan Gill Hasson, Bersikap Asertif dalam Segala Situasi, terj. Ursula Gyani 

Buditjahja, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2014), 7. 
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tertentu.
22

 Sikap asertif juga berarti kemampuan untuk tidak 

sependapat dengan orang lain tanpa menggunakan  sabotase dan 

alasan yang emosional, dan mampu bertahan di jalur yang benar, 

mempertahankan pendapat sambil sekaligus tetap menghormati 

pendapat orang lain dan peka terhadap kebutuhan mereka.  

Menurut Hegar Pangarep sikap asertif adalah sikap tidak 

sewenang-wenang, tegas dan penuh keyakinan, menghindari 

permusuhan, dan memiliki pendangan positif terhadap orang lain.
23

  

Dalam dunia kedokteran, keasertifan diartikan sebagai suatu 

kemampuan untuk berkeinginan kuat merasa nyaman dengan pikiran, 

perasaan dan tindakannya, tidak menghambat juga tidak membuat 

tindakan yang agresif, untuk memperbaiki diri sendiri dalam 

lingkungan.
24

 Keasertifan ini merupakan salah satu dari tiga gaya 

perilaku manusia, yang terletak antara perilaku agresif dan pasif. Sikap 

asertif adalah perasaan dan pikiran yang diungkapkan seseorang secara 

langsung melalui ekspresi verbal yang jujur dan merupakan proses 

penegasan hak diri sendiri.
25

 

                                                           
22

 Steven J. Stein dan Howard E. Book, Ledakan EQ: 15 PrinsipDasar Kecerdasan 

Emosional Meraih Sukses, terj. Trinanda Rainy Januarsari dan Yudhi Murtanto, (Bandung: Kaifa, 

2002), 89. 
23

 Hegar Pangarep, 101 Tips Kilat Personality Plus!”, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2010), 

150. 
24

 National Safety Council, Stress Management, terj. Palupi Widyastuti, (Jakarta: EGC, 2003), 

54 . 
25

 Menumbuhkan Perilaku Asertif untuk Tidak Merokok. Pdf. 
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Prof. Dr. Singgih D. Gunarsa menyatakan bahwa sikap asertif 

adalah sikap untuk menyatakan sesuatu yang dipikirkan, dirasakan, 

atau dialami diri sendiri apa adanya, tanpa membuat orang lain merasa 

dikhianati.
26

 Sedangkan menurut Triantoro Safaria dan Kunjana 

Rahardi, sikap asertif adalah sikap tegas dan berani untuk mengatakan 

“tidak” untuk hal-hal yang yang menurut seseorang  tidak bisa ia 

lakukan.
27

 Sikap asertif adalah kemampuan diri dalam menyatakan 

pendapat dengan keberanian dan ketegasan yang tinggi.
28

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

sikap asertif adalah kemampuan berkomunikasi  dengan lugas dan 

jelas, keberanian untuk tidak sependapat dengan orang lain dan berani 

menyampaikan pendapatnya kepada orang lain dengan jelas, percaya 

diri dan pasti tanpa menyyinggung perasaan dan pendapat orang lain 

serta tetap menghormati hak-hak orang lain. 

 

b. Indikator sikap asertif 

Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan (menjadi) 

petunjuk atau keterangan, tanda atau ciri-ciri, karakteristik, ukuran 

terhadap suatu hal. 

                                                           
26

 Singgih D. Gunarsa, Bunga Rampai Psikologi Perkembangan: dari Anak sampai Usia 

Lanjut, (Jakarta: BPK, tt), 223. 
27

 Triantoro Safaria dan Kunjana Rahardi, Menjadi Pribadi Berprestasi: Strategi Kerasan 

Kerja di Kantor, (Jakarta: Grasindo, tt), 95. 
28

 Sri Hapsari, Bimbingan dan Konseling SMA untuk Kelas XI, 61. 
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Sikap asertif ditandai oleh satu pernyataan yang jelas tentang 

keyakinan seseorang, dengan tetap mempertimbangkan pendapat dan 

perasaan orang lain.
29

 Orang asertif berbeda dengan orang yang pasif 

dan agresif. Jika orang pasif tidak mampu mengutarakan perasaan, 

keinginannya dan pikirannya, orang agresif mengutarakan pikiran 

perasaannya dengan mengancam dan mengendalikan orang lain maka 

orang yang tegas (asertif) selalu membuat pernyataan yang jujur, 

singkat, jelas, dan langsung pada masalah (to the point).
30

 Orang yang 

asertif memperlakukan semua orang secara adil.
31

 

Menurut Albert dan Emmons (dalam Wishnubroto) orang yang 

mempunyai sikap asertif adalah orang yang dengan tulus mengakui 

hak orang lain, tetapi pada saat yang sama ia juga menegakkan haknya 

sendiri. Dengan kata lain, ketika ia memperjuangkan haknya. Ia tidak 

merampas atau mengingkari hak orang lain.
32

 

Sikap asertif mempunyai tiga komponen dasar, yaitu: 

1) Kemampuan mengungkapkan perasaan 

2) Kemampuan mengungkapkan keyakinan dan pemikiran secara 

terbuka 

                                                           
29

 Steven J. Stein dan Howard E. Book, Ledakan EQ, 91. 
30

 Arman Arisandi, 101 Tips Sukses Personality Plus!, (Yogyakarta: Mantra Books, 2014), 

Cet. I, 72. 
31

 Sue Hadfield dan Gill Hasson, Bersikap Tegas, 7. 
32

 Wishnubroto Widarsono, Sukses Membangun Rasa Percaya Diri, (Jakarta: Grasindo, 

2005), 19. 
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3) Kemampuan untuk mempertahankan hak-hak pribadi.
33

  

Hak–hak pribadi seseorang dilandasi oleh pengalaman dan 

harapan. Diantara hak-hak pribadi seseorang adalah sebagai 

berikut: 

a) Meminta sesuatu yang diinginkan tanpa merasa bersalah 

b) Meminta informasi 

c) Mengekpresikan pikiran dan perasaan 

d) Mengambil keputusan dan menanggung konsekuensinya 

e) Memilih apakah harus atau tidak harus untuk memecahkan 

masalah orang lain 

f) Tidak mengetahui atau memahami sesuatu 

g) Membuat kesalahan, meraih kesuksesan, mengubah 

pikiran, memperoleh privasi 

h) Menyendiri dan mandiri 

i) Memilih untuk tidak bersikap tegas 

j) Membuat perubahan
34

 

Orang dengan tipe asertif lebih mengedepankan kesamaan 

yang dimiliki oleh semua orang. Mereka lebih menerapkan sifat 

inklusif (tidak mengkhususkan diri) dan akomodatif (dapat 

menyesuaikan diri) daripada eksklusif. Perilaku asertif merupakan 

                                                           
33

 Steven J. Stein dan Howard E. Book, Ledakan EQ., 87. 
34

 Sue Hadfield dan Gill Hasson, Bersikap Asertif, 31. 
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pengembangan pribadi yang positif. Tercapainya pembentukan pribadi 

yang asertif akan mengantar seseorang pada eksistensi diri yang secara 

mental mantap dan seimbang. 

Menurut Triantoro Safaria dan Kunjana Rahardi skala 

asertifitas seseorang adalah: 

1) Dapat memberikan masukan terhadap ide orang lain secara terbuka 

2) Berani berbicara dalam sebuah forum 

3) Tidak malu meminta pertolongan orang lain 

4) Mudah memuji orang lain 

5) Dapat mengatakan kepada orang lain jika tidak menyukai 

tindakannya 

6) Dapat menerima pujian dengan tulus tanpa ada beban dalam 

pikiran 

7) Dapat melihat orang lain ketika berbicara dengan orang tersebut 

8) Dapat menolak permintaan teman ketika tidak mampu 

melakukannya 

9) Dapat mengungkapkan ketidaksetujuan pada hal-hal yang tidak 

sesuai dengan pendirian 

Sedangkan menurut Drs.Yuri Megaton, M. M dan Drs. Tarmizi 

mendefinisikan profil sikap asertif  dan konsekuensinya sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 
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Profil sikap asertif 

 

No Profil sikap asertif Konsekuensi 

1 Memiliki konsep diri positif Hubungan antar 

pribadi begitu hanngat 2 Menghargai diri sendiri dan 

orang lain 

3 Berinteraksi dengan strategi 

tenang 

Suasana lingkungan 

sangat kondusif 

4 Berinteraksi dengan berbagai 

tingkat sosial 

5 Berfokus pada kelebihan, bukan 

kelemahan 

Hak diri dapat 

ditunaikan 

6 Mengupayakan berbagai 

alternatif dalam hidup ini 

Hak orang lain terjaga 

7 Menghargai perbedaan-perbedaan Mamapu 

mengekpresikan diri 

8 Berani mengatakan tidak bila 

haknya dilanggar dengan cara 

tetap menghargai hak orang lain 

Memiliki banyak 

alternative dalam 

hidup 

9 Tidak congkak atas 

kepribadiannya 

10 Menerima secara realistis atas 

kekurangan dan setiap kegagalan 

Beradaptasi dengan 

baik 

11 Secara lugas mengekpresikan 

perasaan dan pikirannya 

Selalu optimis 

12 Menerima diri apa adanya Sangat mandiri 

13 Terbuka terhadap umpan balik 

14 Bertindak fair dan berimbang 

 

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

indikator asertivitas seseorang adalah sebagai berikut:
 35

 

  

                                                           
35

 Ibid., 14-15. 
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Tabel 2.2 

Indikator sikap asertif 

 

Aspek Indikator Asertif Deskripsi 

Sikap 

Saya OK, orang lain 

OK 

Sama-sama menyetujui 

sesuatu yang didiskusikan, 

tidak pasif, tidak 

memaksakan kehendak. 

Fleksibel 

Tidak kaku, tidak 

memaksakan kehendak, 

mudah menyesuaikan diri, 

suka membaur, santai. 

Terbuka 

Senang bercerita tentang 

pengalaman kepada teman, 

dapat menerima kritik, dapat 

memebrikan pujian kepada 

orang lain menceritakan 

keinginan dan harapan. 

Optimis 

menumbuhkan sebuah 

harapan, mendorong 

kreatifitas dan semangat. 

Pandangan hidup positif, 

tidak putus asa. Yakin pada 

kemampuan yang dimiliki, 

yakin bahwa dirinya 

berharga, berani mengambil 

resiko, 

Percaya diri 

Tidak malu, malas, gugup, 

dan canggung untuk 

menyapa orang lain, mampu 

menunjukkan cara pandang 

dengan baik, bersedia 

mendengarkan cara pandang 

orang lain. 

Dapat memutuskan 

Meminta nasihat pada orang 

yang lebih berpengalaman, 

dapat membedakan 

keputusan kecil dan 

keputusan besar, tidak 

mengabaikan suatu masalah, 

menggunakan otak dan hati, 

tidak cemas dan takut untuk 
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berbuat salah. 

Positif 

Tidak merendahkan diri 

sendiri, berpikir positif 

tentang diri sendiri, semua 

peristiwa adalah hal yang 

menyenangkan, tidak 

menghindari masalah, pro-

aktif, tidak iri hati, tidak 

pendendam, jujur. 

Sadar 

Bertanggungjawab atas 

tindakannya, tidak mudah 

marah. 

Hangat 

Menyayangi sesama, 

memiliki selera humor, tidak 

egois, memiliki empati, suka 

menolong, peduli pada orang 

lain. 

Ramah 

Tersenyum ketika 

berinteraksi dengan orang 

lain, sopan. 

Bersedia Mendukung 
Tidak menghakimi orang 

lain, penyemangat, adil. 

Merasa aman 

Berjiwa tentram, tulus, 

suasana suka cita/bahagia/ 

gembira karena keinginannya 

terpenuhi, keselamatan jiwa 

tidak terancam, tidak takut. 

Dapat menghargai 

Menatap mata lawan bicara 

ketika berkomunikasi, 

rendah hati, mendengarkan 

pembicaraan dengan lawan 

bicara dengan seksama. 
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c. Keterampilan bersikap asertif 

Keterampilan yang dapat digunakan untuk bersikap asertif 

adalah: 

1)  Menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, bukan hanya 

pada orang-orang yang sering diajak berkomunikasi 

2) Ekspresikan perasaan dengan halus, tanpa membuat orang lain 

marah 

3) Bersikap jujur, tidak bertele-tele, to the point 

4) Belajar mempertahankan hak-hak pribadi.  

5) Menggunakan bahasa tubuh yang asertif (tegap namun santai, 

tidak membatasi ruang gerak orang lain, melakukan kontak 

mata yang cukup) 

6) Berani untuk mengatakan “tidak”, tidak malu atau gengsi 

karena belum tahu
36

 

National Safety Council menambahkan beberapa keterampilan 

untuk bersikap asertif, diantaranya: 

1) Belajar menggunakan pernyataan “saya” 

2) Melakukan penolakan secara damai 

3) Hindari manipulasi 

4) Cobalah untuk berespon bukan bereaksi 

                                                           
36

 Ros Jay, How to Manage Your Boss: Membangun Hubungan Kerja yang Sempurna, 

terj.Sigit Purwanto, (Jakarta: Erlangga, 2005), 97-104. 
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d. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perkembangan sikap asertif 

Menurut Rathus dan Nevid sebagaimana disebutkan Herni 

Rosita, ada 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan sikap asertif 

adalah: 

1) Jenis kelamin 

Wanita pada umumnya lebih sulit bersikap asertif seperti 

mengungkapkan perasaan dan pikiran dibandingkan dengan 

laki-laki. Karena wanita memiliki sifat yang cenderung mudah 

terpengaruh, pasif, dan mudah emosional. 

2) Self Esteem (harga diri) 

Keyakinan seseorang turut mempengaruhi kemampuan untuk 

melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan. Orang yang 

memiliki keyakinan diri yang tinggi memiliki kekuatiran sosial 

yang rendah sehingga mampu mengungkapkan pendapat dan 

perasaan tanpa merugikan orang lain dan diri sendiri. 

3) Kebudayaan 

Tuntutan lingkungan menentukan batas-vatas perilaku, dimana 

batas-batas perilaku itu sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan 

status sosial seseorang 

  



23 
 

 

4) Tingkat Pendidikan 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin luas 

wawasan berpikir sehingga memiliki kemampuan untuk 

mengembangkan diri dengan lebih terbuka. 

5) Tipe Kepribadian 

Dalam situasi yang sama tidak semua individu memberikan 

respon yang sama. Hal ini dipengaruhi oleh tipe kepribadian 

seseorang. Dengan tipe kepribadian tertentu seseorang akan 

bertingkah laku berbeda dengan individu dengan tipe 

kepribadian lain. 

6) Situasi tertentu lingkungan sekitar 

Dalam berperilaku seseorang akan melihat kondisi dan situasi 

dalam arti luas, misalnya posisi kerja antara atasan dan 

bawahan. Situasi dalam kehidupan tertentu akan dikuatirkan 

menggangu.
37

 

e. Manfaat sikap asertif 

Sikap asertif sangat bermanfaat baik untuk jangka pendek 

maupun jangka panjang. Peserta didik yang belajar tehnik-tehnik dasar 

untuk  selalu bersikap asertif, bukan hanya pada saat-saat tertentu, 

akan merasakan manfaatnya, diantaranya: 

                                                           
37

 Herni Rosita, Hubungan Antara Perilaku Asertif Dengan Kepercayaan Diri Pada 

Mahasiswa. (skripsi, Universitas Gunadarma), 5-6. 
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1) Mampu mengekspresikan perasaan tanpa harus bertentangan, 

sehingga tidak ada lagi pengekangan perasaan yang berlebihan, 

frustasi dan stress akibat sikap pasif 

2) Orang lain akan merespon dengan tenang, sehingga pendapat 

yang disampaikan didengarkan 

3) Akan memperoleh informasi yang diperlukan 

4) Belajar mengemukakan ide tanpa konflik 

5) Memperoleh penghargaan dari ide-ide yang disampaikan 

6) Dihormati oleh orang lain.
38

 

Manfaat sikap asertif, antara lain: 

1) Merasa dihargai dan diterima. 

2) Memperoleh banyak teman 

3) Dapat mempengaruhi orang lain 

4) Meningkatkan kejujuran 

5) Akan mempermudah berkiprah di dunia diplomasi.
39

 

Sue Hadfield dan Gill Hasson, berpendapat keuntungan dari 

sikap asertif adalah sebagai berikut: 

1) Dihormati oleh orang lain 

2) Lebih menyadari hal-hal yang diinginkan dan yang tidak 

diinginkan 

                                                           
38

 Ros Jay, How to Manage Your Boss: Membangun Hubungan Kerja yang Sempurna, 

terj.Sigit Purwanto, (Jakarta: Erlangga, 2005), 95-96. 
39

 Steven J. Stein dan Howard E. Book, Ledakan EQ…., 100. 
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3) Keinginan akan lebih terpenuhi 

4) Dapat memepertimbangkan keinginan orang lain
40

 

Selain itu Wishnubroto menambahkan bahwa sikap asertif 

bermanfaat agar seseorang tidak mudah dipermainkan dan 

direndahkan oleh orang lain.
41

 Sikap asertif  terhadap orang lain juga 

akan mengatasi tekanan yang ada. Bersikap terbuka secara objektif 

akan mencegah terjadinya situasi yang sulit dan membingungkan. 

Karena sikap assertif berbeda dengaan sikap agresif dan pasif.
42

 

Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat sikap 

asertif adalah orang lain dapat mengetahui perasaan dan pikiran 

seseorang tanpa menyakiti dan menyinggung perasaan orang lain.  

 

2. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar adalah suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk 

memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap.
43

 

Menurut pengertian psikologi, belajar merupakan suatu proses 

perubahan  di dalam tingkah laku peserta didik sebagai hasil interaksi 

dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhannya. 

                                                           
40

 Sue Hadfield dan Gill Hasson, Bersikap Asertif, 18. 
41

 Wishnubroto Widarsono, Sukses Membangun Rasa Percaya Diri, 23. 
42

 James J. Spillane, Time Management, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 91. 
43

 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Berkesulitan Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2003), 37. 
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Menurut Abu Ahmadi, belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara kaseluruhan sebagai hasil pengalaman individu 

itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan.
44

 

Menurut Higard dan Bower dalam buku Theories of Learning 

(1975) sebagaimana dikutip oleh Ngalim Purwannto bahwa belajar 

berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap suatu 

situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya berulang-ulang 

dalam situasi itu, dimana perubahan tingkah laku itu tidak dapat 

dijelaskan atau dasar kecenderungan respon pembawaan, kematangan 

atau keadaan tertentu seseorang.
45

 

Sedangkan hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya.
46

 

Menurut Mudjiono, hasil belajar adalah hasil dari suatu tindak belajar 

dan tindak mengajar. Bagi peserta didik hasil belajar merupakan  

puncak proses belajar.
47

 

Sedangkan menurut Suprijono, hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, 

                                                           
44

 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 121. 
45

 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, ), 84. 
46

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), 22. 
47

 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 3-4. 
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dan ketrampilan yang ditunjukkan oleh peserta didik.
48

 Hasil belajar 

tersebut dapat berupa informasi verbal (pengetahuan dalam bentuk 

bahasa), ketrampilan intelektual (mempresentasikan konsep dan 

lambang), strategi kognitif (dalam pemecahan masalah), ketrampilan 

motorik (garak jasmani) dan sikap. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah segala kemampuan peserta didik baik berupa 

kemampuan kognitif (pengetahuan), afektif  (sikap) dan psikomotorik 

(ketrampilan) yang dimiliki oleh peserta didik setelah terjadinya 

proses belajar dan mengajar. 

 

b. Klasifikasi Hasil Belajar 

Benyamin Bloom mengklasifikasikan hasil belajar dalam tiga 

ranah, yaitu: 

1) Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual 

2) Ranah afektif, berkenaan dengan sikap 

3) Ranah psikomotorik, berknaan dengan hasil belajar 

ketrampilan dan kemampuan bertindak. 

                                                           
48

 Muhammad Thobroni dan Arif Mustafa, “Belajar dan Pembelajaran: Pengembangan 
Wacana dan Praktik Pembelajaran dalam Pengembangan Nasional”, (Jakarta: Ar-ruzz Media, 2013), 
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Menurut Oemar Hamalik, hasil belajar akan tampak pada 

setiap perbuatan pada aspek-aspek kehidupan seseorang. Aspek-aspek 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Pengetahuan 

2) Pengertian 

3) Kebiasaan 

4) Ketrampilan 

5) Apresiasi 

6) Emosional 

7) Hubungan sosial 

8) Jasmani 

9) Etis atau budi pekerti 

10) Sikap
49

 

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil-hasil belajar diterima oleh murid apabila memberi 

kepuasan pada kebutuhannya dan berguna serta bermakna baginya. 

Hasil belajar ini dilengkapi dengan pengalaman-pengalaman yang 

dapat dipersamakan dan dengan  pertimbangan yang baik. Serta 

                                                           
49

 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar , (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) Cet. XIV, 30. 
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bersifat kompleks dan dapat berubah-ubah, jadi tidak sederhana dan 

statis.
50

 

Menurut Slemato, Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar ada dua, yaitu: 

1) Faktor intern 

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

b) Faktor psikologi, termasuk di dalamnya intelegensi, perhatian, 

minat, bakat, motivasi, kematangan, kesiapan, dll 

c) Faktor kelelahan, kelelahan baik pada aspek jasmaniah maupun 

ruhaniah 

2) Faktor ekstern 

a) Faktor keluarga, meliputi cara orang tua mendidik, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

perhatian orang tua, latar belakang kebudayaan 

b) Faktor sekolah, meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi 

guru dengan peserta didik, relasi peserta didik dengan peserta 

didik, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar 

pelajaran diatas ukuran, keadaan gedung, metode belajar dan 

tugas rumah. 

c) Faktor masyarakat, meliputi kegiatan dalam masyarakat, mass 

media, teman bermain, bentuk kehidupan bermasyarakat.
51
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Menurut Abu Ahmadi, faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar adalah sebagai berikut: 

1) Faktor internal 

a) Faktor jasmani (fisiologis), misalnya penglihatan, 

pendengaran, struktur tubuh dan sebagainya. 

b) Faktor psikologis, diantaranya faktor intelaktif (kecerdasan, 

bakat, prestasi yang dimiliki) dan faktor non-

intelektif/kepribadian (sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, 

motivasi, emosi dan penyesuaian diri). 

c) Faktor kematangan fisik maupun psikis 

2) Faktor eksternal 

a) Faktor sosial, terdiri dari lingkungan keluarga, liengkungan 

sekolah dan lingkunga masyarakat. 

b) Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, 

teknologi dan kesenian. 

c) Faktor lingkungan fisik seperti lingkungan rumah, fasilitas 

belajar, dan iklim.
52
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 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, ( Jakarta: Rineka Cipta, 

2003), hal 54.; Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Ed. Rev, Cet. 

3, 175-205. 
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3. Hubungan Sikap Asertif Dan Hasil Belajar 

Sikap adalah kecenderungan untuk bertingkah laku positif atau negatif  

terhadap orang lain atau objek tertentu. orang yang asertif bersikap penuh 

percaya diri. Sikap tegas berarti memberi tahu orang lain tentang hal-hal 

yang ingin dilakukan atau tidak dilakukan dengan cara penuh percaya diri 

dan lugas. Selain itu juga terbuka terhadap pendnapat dan pandangan 

orang lain.
53

 

Hasil ujian akhir semester adalah hasil yang diperoleh peserta 

didiksetelah  mengikuti pembelajaran selama satu semester dan ulangan 

aau ujian yang meliputi seluruh SK dan KD dalam semester ganjil.
54

 

Salah satu faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar peserta 

didik adalah sikap. Menurut Prof. Dr. Sutardjo A. Wiramihardja, M. Psi, 

bagi para peserta didik di sekolah terutama yang berumur di antara 13-18 

tahun perilaku asertif sangatlah penting, karena asertif akan membantu 

para peserta didik untuk meningkatkan kemampuan kognitifnya, 

memperluas wawasannya tentang lingkungan, dan tidak mudah berhenti 

pada sesuatu yang tidak diketahuinya (memiliki rasa keingintahuan yang 

tinggi). Kemampuan kognitif peserta didik dalam hal ini berkaitan dengan 

kemampuan para peserta didik dalam menguasai isi bahan pengajaran.
55
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Keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam menjalin hubungan 

dengan orang lain sangat ditentukan oleh sikap dan tingkah laku individu 

yang bersangkutan. Oleh karena, orang yang asertif memberi tahu orang 

lain yang mereka inginkan, keyakinan mereka, atau hal yang mereka 

rasakan, secara jelas dan tidak taksa (multi-tafsir), sambil tetap 

memperhatikan dan menghormati pendapat orang lain.  Dan mereka 

mempertahankan pendapatnya ketika orang lain menyanggahnya. 

Gabungan dari penyampaian secara jelas hal yang mereka inginkan dan 

pendirian mereka sambil tetap menghormati kebutuhan orang lain akan 

meningkatkan peluang untuk mewujudkan keinginan mereka.
56

 

Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa sikap asertif 

mempunyai hubungan dengan hasil belajar peserta didik. 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam telaah pustaka ini, penulis mencoba untuk memberikan ulasan 

sedikit tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sikap asertif sesuai 

dengan judul yang penulis ambil, hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi 

penelitian. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan: 

Yania Ainur Roifah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan 

dan Konseling Islam, tahun 2014, dalam judul skripsinya “PERAN GURU 

BK DALAM MEMBINA PERILAKU ASERTIF PESERTA DIDIK 
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 Steven J. Stein dan Howard E. Book, Ledakan EQ, 101. 
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TERISOLIR DI SMP MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA”. Rumusan 

masalah dalam penelitiannya adalah a. Apa peran guru BK dalam membela 

perilaku asertif peserta didik terisolir di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta?; 

dan b. apa faktor-faktor yang mempengaruhi peran guru BK dalam membina 

perilaku asertif peserta didik terisolir di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta?. 

Hasil penelitiannya memaparkan bahwa peran guru BK dalam membina 

perilaku asertif peserta didik terisolir di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta 

yaitu guru BK mengaplikasikan dalam layanan program dan layanan kegiatan 

pendukung bimbingan dan konseling kepada peserta didik terisolir, yang 

pelaksanaannya sesuai dengan fungsi dan tugas guru BK sebagai informator, 

organisator, motivator, direktor, inisiator, transmitter, fasilitator, mediator, 

serta evaluator. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran guru BK dalam 

membina perilaku asertif peserta didik terisolir di SMP Muhammadiyah 2 

Yogyakarta adalah terdiri dari dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor 

penghambat. Faktor pendukung yang mempengaruhi adalah sarana dan 

prasarana yang menunjang bagi kesejahteraan mental dan fisik, volume upah 

kerja yang dapat memenuhi kebutuhan seseorang, sikap jujur dan dapat 

dipercaya dari kalangan yang bersangkutan terwujud dalam kenyataan, dan 

perhargaan terhadap need forachivement (hasrat dan kebutuhan untuk maju). 

Sedangkan faktor yang menghambat pembinaan asertif peserta didik terisolir 

adalah suasana kerja yang kurang menggairahkan atau iklim dalam 

komunikasi demokrasi yang kurang serasi dan manusiawi antara pimpinan 
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dan bawahan, dan penanaman sikap dan pengertian yang kurang di kalangan 

guru BK.
57

  

Adapun persamaan skripsi yang ditulis oleh peneliti dengan peneliti 

tersebut adalah sama-sama membahas tentang asertif. Sedangkan 

perbedaannya adalah dalam skripsi penulis metode yang digunakan adalah 

metode kuantitatif, sedangkan dalam skripsi tersebut digunakan metode 

kualitatif.  Dari segi aspek yang diambil, peneliti mengambil aspek sikap 

asertif sedangkan dalam skripsi tersebut mengambil aspek perilaku asertif. 

Sulaikah, Jurusan Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam, tahun 2012, 

dalam skripsinya yang berjudul “KORELASI MOTIVASI DAN MINAT 

PESERTA DIDIKTERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN 

FIQH KELAS VIII MTs NEGERI PURWANTORO, WONOGIRI TAHUN 

PELAJARAN 2011/2012”. Rumusan masalah dalam penelitiannya adalah a. 

bagaimana hubungan antara motivasi dengan prestasi belajar pada mata 

pelajaran fiqh kelas VIII MTs Negeri Purwantoro Wonogiri?; b. bagaimana 

hubungan antara minat peserta didik dengan prestasi belajar pada mata 

pelajaran fiqh kelas VIII MTs Negeri Purwantoro Wonogiri?; c. apakah ada 

korelasi yang positif dan signifikan antara motivasi dan minat peserta 

didikdengan prestasi belajar pada mata pelajaran fiqh kelas VIII MTs Negeri 

Purwantoro Wonogiri?. Hasil penelitiannya memaparkan bahwa Motivasi 
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 Yania Ainur Roifah, Peran Guru BK Dalam Membina Perilaku Asertif Peserta 

didikTerisolir Di Smp Muhammadiyah 2 Yogyakarta, (Skripsi, UIN, Yogyakarta, 2014). 
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belajar peserta didik kelas VIII MTs Negeri Purwantoro Wonogiri dalam 

kategori cukup, yakni mencapai 58%; minat peserta didik kelas VIII MTs 

Negeri Purwantoro Wonogiri dalam kategori cukup, yakni mencapai 67 %; 

prestasi belajar peserta didik kelas VIII MTs Negeri Purwantoro Wonogiri 

dalam kategori cukup, yakni mencapai 58%; dan ada korelasi yang positif dan 

signifikan antara motivasi dan minat peserta didik dengan prestasi belajar 

pada mata pelajaran fiqh kelas VIII MTs Negeri Purwantoro Wonogiri Tahun 

Pelajaran 2011/2012 dengan koefisien korelasi sebesar 0,45644474/0,456, 

pada taraf signifikansi 5%, фo = 0,456 dan фt = 0,217, taraf signifikansi 1%, 

фo = 0,456 dan фt = 0,283, sehingga фo > фt maka Ha diterima dan Ho 

ditolak.
58

 

Adapun persamaan skripsi yang ditulis oleh peneliti dengan penelitian 

tersebut adalah sama-sama meneliti tentang hasil belajar fiqh. Sedangkan 

perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar adalah motivasi dan minat siswa, dan dalam penelitian penulis 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar fiqh adalah sikap asertif (ketegasan 

peserta didik dalam mengemukakan pendapat). 
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 Sulaikah, Korelasi Motivasi dan Minat Peserta didikTerhadap Prestasi Belajar Mata 
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(STAIN Ponorogo, tidak diterbitkan). 
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Halimatus Sya’diah, Jurusan Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam, 

2013, dalam skripsinya “KORELASI ANTARA SIKAP PESERTA 

DIDIKTERHADAP GURU DENGAN PRESTASI BELAJAR PESERTA 

DIDIKPADA MATA PELAJARAN FIQH DI MA MA’ARIF BALONG 

PONOROGO TAHUN AJARAN 2012/2013”. 59
 Rumusan masalah dalam 

penelitiannya adalah a. bagaimanakah kecenderungan peserta didik terhadap 

guru pada mata pelajaran fiqh di MA Ma’arif Balong  Ponorogo?; b. 

bagaimanakah tingkat prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran fiqh 

di MA Ma’arif Balong  Ponorogo?; c. adakah hubungan antara sikap peserta 

didik terhadap guru dengan pada mata pelajaran fiqh di MA Ma’arif Balong  

Ponorogo?. Hasil penelitiannya memaparkan bahwa sikap peserta didik 

terhadap guru pada mata pelajaran fiqh di MA Ma’arif Balong  Ponorogo 

termasuk dalam kategori cukup dengan prosentasenya 60,62 %; prestasi 

belajar mata pelajaran fiqh peserta didik di MA Ma’arif Balong  Ponorogo  

termasuk dalam kategori cukup dengan prosentasenya 53,54 %; dan hubungan 

antara antara sikap peserta didik terhadap guru dengan pada mata pelajaran 

fiqh di MA Ma’arif Balong  Ponorogo dengan rhitung sebesar 0,101, taraf 

signifikan 1% (0,174) dan 5% (0,228), karena rhitung < rtabel, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada korelasi positif yang signifikan antara antara 
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sikap peserta didik terhadap guru dengan pada mata pelajaran fiqh di MA 

Ma’arif Balong  Ponorogo. 

Adapun persamaan skripsi yang ditulis oleh peneliti dengan penelitian 

tersebut adalah sama-sama meneliti tentang hasil belajar fiqh. Sedangkan 

perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar adalah sikap peserta didik terhadap guru dan dalam penelitian 

penulis faktor yang mempengaruhi hasil belajar fiqh adalah sikap asertif 

(ketegasan peserta didik dalam mengemukakan pendapat). 

 

C. Kerangka Berfikir 

Variabel dependen : Hasil Belajar Fiqh Semester I (Y) 

Variabel Independen : Sikap asertif peserta didik (X) 

1. Jika sikap asertif tinggi maka hasil belajar fiqh tinggi 

2. Jika sikap asertif tinggi maka hasil belajar fiqh rendah 

3. Jika sikap asertif rendah maka hasil belajar fiqh tinggi 

4. Jika sikap asertif rendah maka hasil belajar fiqh rendah 
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D. Pengajuan Hipotesis 

Adapun pengajuan hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ha : ada korelasi antara sikap asertif dengan hasil belajar fiqh peserta didik 

kelas VIII MTs N Sidorejo Magetan Tahun Pelajaran 2014/2015 

Ho : tidak ada korelasi antara sikap asertif dengan hasil belajar fiqh peserta 

didik kelas VIII MTs N Sidorejo Magetan Tahun Pelajaran 2014/2015 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian diartikan sebagai strategi mengatur latar 

penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid sesuai dengan 

karakteristik variabel dan tujuan penelitian. 

Adapun rancangan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Terdiri dari dua variabel, yaitu variabel dependen 

(variabel terikat) dan variabel independen (variabel bebas).
60

 

1. Variabel dependen (Y) 

Adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 

adanya variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

hasil belajar fiqh semester I. 

2. Variabel independen (X) 

Adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel lain. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah sikap asertif peserta didik (X). 
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Dengan demikian, rancangan penelitian ini adalah sebagai gambar 

berikut: 

 

 

Gambar 3.1 

Skema hubungan Variabel X dan Y 

Keterangan: 

1. X  : sikap asertif 

2. Y  : hasil belajar 

 

B. Populasi, Sampel dan Responden 

1. Populasi penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
61

 Dalam 

buku lain di jelaskan bahwa populasi adalah seluruh data yang menjadi 

perhatian dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan.
62

  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik 

kelas VIII di MTs N Sidorejo yang berjumlah 214 peserta didik. 
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Berikut ini adalah rincian jumlah peserta didik dari kelas VIII 1 

sampai kelas VIII 6. 

 

Tabel. 3.1 

Jumlah Populasi 

 

No Kelas Jumlah 

1 VIII 
1 

36 

2 VIII 
2 

36 

3 VIII 
3 36 

4 VIII 
4 36 

5 VIII 
5 35 

6 VIII 
6 35 

 Total 214 

 

2. Sampel penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut.
63

 Arti lain dari sampel adalah kumpulan dari unsur 

atau individu yang merupakan bagian dari populasi. Pengambilan sampel 

dilakukan karena adanya keterbatasan dana, waktu dan tenaga peneliti.
64

 

Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan 

menggunakan  random sampling. Random sampling adalah tehnik 

sampling yang memberikan peluang yang sama kepada anggota populasi 

untuk dipilih menjadi anggota sampel.
65
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Menurut Sugiyono, karena jumlah populasi dalam penelitian ini 

adalah 214, dengan taraf kesalahan 5% maka jumlah sampel yang 

digunakan adalah 135 responden. Jumlah ini tersebar dalam 6 kelas maka 

sampel dihitung pada setiap kelas kemudian dijumlahkan sehingga 

dihasilkan 136 resonden. Berikut ini adalah perhitungan penentuan sampel 

penelitian: 

 

Tabel 3.2 

Perhitungan Jumlah sampel 

 

No Kelas Perhitungan Jumlah 

1 VIII 
1 36

216
  135 = 22,5 23 

2 VIII 
2 36

216
  135 = 22,5 23 

3 VIII 
3 36

216
  135 = 22,5 23 

4 VIII 
4 36

216
  135 = 22,5 23 

5 VIII 
5 35

216
  135 = 21,8 22 

6 VIII 
6 35

216
  135 = 21,8 22 

Total 136 
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C. Instrumen Pengumpulan Data (IPD) 

Instrumen Pengumpulan Data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan agar 

kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.
66

 

Untuk pengumpulan data tentang variabel X (sikap asertif) digunakan 

angket, sedangkan untuk variabel Y digunakan dokumentasi hasil belajar 

mapel Fiqh semester I. 

Berikut ini kisi-kisi pernyataan angket yang digunakan dalam uji 

validitas dan reliabilitas data: 
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Tabel 3.3 

Kisi-kisi angket sikap asertif 

 

Judul Variabel Indikator IPD No. angket 

KORELASI 

SIKAP 

ASERTIF 

DENGAN 

HASIL 

BELAJAR 

MATA 

PELAJARAN 

FIQH PESERTA 

DIDIKKELAS 

VIII MTs N 

SIDOREJO 

MAGETAN 

TAHUN 

PELAJARAN 

2014/2015 

Sikap 

aseftif 

(X) 

1. Saya Ok, 

anda Ok 

2. Fleksibel 

3. Terbuka 

 

4. Optimis 

 

5. Percaya diri 

 

6. Dapat 

memutuskan 

7. Positif 

 

8. Sadar 

9. Hangat 

 

10. Ramah 

11. Bersedia 

Mendukung 

12. Merasa 

aman 

13. Dapat 

menghargai 

angket 54, 55, 56 

 

1, 12, 33 

2, 13, 23, 34, 

40, 46 

3, 14, 24, 35, 

41, 47, 51, 53 

15, 25, 36, 42, 

48, 52 

4, 16, 26, 37, 

43 

5,  27, 38, 44, 

49 

6, 17 

7, 18, 28, 39, 

45, 50 

8, 19, 29 

9, 20, 30 

 

10, 21, 31 

 

11, 22, 32 

Hasil 

belajar 

(Y) 

Nilai ujian akhir 

fiqh semester I 

siswa/siswi 

Dokume

ntasi 

hasil tes 

- 
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D. Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpul data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik pegumpul data  berupa 

dokumentasi, angket dan tes. 

1. Dokumentasi 

Studi dokumenter merupakan suatu tehnik pengumpul data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang 

dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.
67

 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

biasanya berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang.
68

 Dalam penelitian ini tehnik dokumentasi digunakan untuk 

menggali informasi tentang sejarah sekolah, profil sekolah, jumlah 

murid dan guru di sekolah, dan struktur organisasi sekolah. 

2. Angket 

Angket atau kuisioner merupakan salah satu tehnik pengumpul 

data dalam bentuk pengajuan pertanyaan tertulis melalui sebuah daftar 

pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan harus diisi oleh 
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responden.
69

 Angket yang digunakan dalam penelitian adalah angket 

dengan skala likert yang memuat 4 pilihan jawaban, yaitu: (SL) selalu, 

(SR) sering, (KD) kadang-kadang dan (TP) tidak pernah. Angket ini 

digunakan untuk menggali informasi tentang sikap asertif peserta 

didik. 

Berikut ini pedoman penskoran untuk menilai jawaban angket 

peserta didik. 

 

Tabel 3.4 

Skor jawaban angket 

 

Pilihan jawaban Pernyataan positif Pernyataan negatif 

SL 4 1 

SR 3 2 

KD 2 3 

TP 1 4 

 

3. Tes 

Tes adalah cara atau prosedur yang perlu ditempuh dalam 

rangka pengukuran dan penelitian dalam bidang pendidikan, yang 

berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas (baik berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab) atau perintah-perintah 

(yang harus dilaksanakan) oleh testee, sehingga dapat dihasilkan  nilai 

yang melambangkan tingkah laku atau prestasi testee, nilai mana dapat 
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dibandingkan dengan nilai-nilai yang dicapai testee lainnya, atau 

dibandingkan  dengan nilai standart tertentu.
70

 Hasil tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah hasil tes Ujian Akhir Semester 1 

Mata Pelajaran Fiqh. 

 

E. Tehnik Analisis Data 

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul, maka digunakan analisa 

data dengan metode tertentu sehingga data mentah dari peserta didik dengan 

dokumentasi dapat diketahui kesimpulannya. Analisa data merupakan upaya 

mengubah data menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data 

tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab 

masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.
71

 

Dalam penelitian ini tehnik analisis data yang digunakan adalah 

analisa data deskriptif, dengan menggunakan tehnik analisis data sebagai 

berikut: 
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rxy = 

 ′ ′− ′ ′

′ ′
 

keterangan:  ′ ′ : Jumlah hasil perkalian silang (product moment) antara 

frekuensi sel (f) dengan x’ dan y’. 

′ : nilai koreksi pada variabel X, ∁ ′ = 
 ′

 

′      : nilai koreksi pada variabel Y, ∁ ′ = 
 ′

 

′    : deviasi standart nilai X 

′ : deviasi standart nilai Y 

 : number of cases 

 

F. Uji Normalitas, Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas yang digunakan dala peneltian ini adalah uji 

normalitas Lillifors yang merupakan penyempurnaan dari kilmogorov-

Smirnov sehingga bersifat menyederhanakan.
72

 

Langkah-langkah dalam perhitungannya adalah sebagai berikut: 

Langkah 1 :Merumuskan hipotesa 

  Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : data berdistribusi tidak normal 
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Langkah 2 :Menghitung rata-rata (mean) dengan membuat tabel 

distribusi tunggal 

Langkah 3 :Menghitung nilai fkb 

Langkah 4 : menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah 

data (f/n) 

Langkah 5 : menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data 

(fkb/n) 

Langkah 6 : menghitung nilai Z dengan rumus X adalah data nilai 

asli dan µ adalah rata-rata populasi dapat ditaksir 

dengan menggunakan rata-rata sampel atau mean 

sedangkan σ adalah simpangan baku populasi dapat 

ditaksir dengan nilai standar deviasi dari sampel. Nilai 

Z akan dihitung setiap nilai setelah diurutkan dari 

terkecil ke terbesar. 

Z = 
−µ�  

Langkah 7 : menghitung P ≤ Z 

Probabilitas di bawah nilai Z dapat dicari pada tabel Z 

yaitu dengan melihat nilai Z pada kolom 1 kemudian 

pada taraf signifikan yang terletak pada leher tabel. 

Untuk nilai negative lihat kolom luas diluar Z dan 
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untuk nilai positif lihat kolom antara rata-rata dengan Z 

+ 0,5. 

Langkah 8 : untuk nilai a1 didapatkan dari selisih f/n dan a2 

Langkah 9 : uji hipotesa 

  Kriteria pengujian: 

Tolak Ho jika Lmaksimum > Ltabel 

  Terima Ho jika Lmaksimum < Ltabel 

 

2. Uji Validitas 

Valid dalam bahasa indonesia disebut dengan istilah sahih.
73

 

Sedangkan sahih berarti sah, sempurna, tiada cela. Validitas (kesahihan) 

tes adalah kualitas yang menunjukkan hubungan antara suatu 

pengukuran dengan arti atau tujuan kriteria belajar atau tingkah laku.
74

  

Sebuah penelitian dikatakan valid jika instrumen itu mampu 

mengukur apa yang seharusnya diukur menurut situasi dan tujuan 

tertentu. Dengan kata lain, secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

sebuah instrumen  dianggap valid, jika instrumen tersebut benar-benar 

dijadikan alat untuk mengukur apa yang diukur.
75
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Faktor-faktor yang mempengaruhi validitas suatu hasil tes adalah 

sebagai berikut: 

a. Faktor yang berasal dari dalam tes, contohnya item-item tes 

yang dikonstruksikan jelek, kata-kata yang digunakan terlalu 

sulit untuk dipahami, tingkat kesulitan tes, dan waktu yang 

dialokasikan tidak tepat. 

b. Faktor yang berasal dari administrasi dan skor, contohnya 

waktu pengerjaan tidak cukup, adanya kecurangan dalam tes, 

tehnik pemberian skor yang tidak konsisten, dan adanya juki 

yang mengerjakan  item soal. 

c. Faktor yang berasal dari jawaban siswa, contohnya ruangan 

terlalu gaduh dan ramai sehingga para peserta didik tidak dapat 

konsentrasi dalm menjawab soal.
76
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Validitas tes dapat dibedakan menjadi empat yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Skema Pembagian Validitas Tes 

 

a. Validitas isi (content validity) 

Dapat juga disebut dengan validitas kurikulum karena  

materi yang diajarkan tertera dalam kurikulum.
77

 Validitas ini 

bertujuan untuk  menentukan kesesuaian antara soal dengan 

materi ajar dengan tujuan yang ingin diukur atau dengan kisi-

kisi yang kita buat,
78

 Untuk mengetahui tingkat pemahaman 

peserta didik terhadap materi yang  disampaikan, dan 

perubahan-perubahan psikologis yang timbul pada diri peserta 
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78
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didik setelah mengalami proses pembelajaran tertentu.
79

 Jadi 

dianggap memiliki validitas isi jika instrumen yang digunakan 

untuk mengukur memiliki kesesuaian antara soal dengan 

indikator atau kisi-kisi soal. 

b. Validitas bangun pengertian (construct validity) 

Untuk menentukan adanya validitas ini, suatu tes 

dikorelasikan dengan suatu teori atau hasil-hasil tes itu 

disesuaikan dengan tujuan atau ciri-ciri tingkah laku yang 

hendak diukur.
80

 Sebuah tes dikatakan memiliki validitas 

konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes 

tersebut mengukur setiap aspek berpikir yang disebutkan 

dalam Tujuan Instruksional Khusus.
81

 Jadi validitas bangun 

pengertian dapat terpenuhi jika soal-soal yang digunakan dapat 

mengukur setiap aspek kognitif responden. 

c. Validitas ramalan (predictive validity) 

Validitas ramalan pada hakikatnya ingin mengetahui tes 

sebagai alat penilaian dapat digunakan untuk meramalkan 

suatu ciri atau perilaku tertentu.
82

 Validitas ini dimaksudkan 

agar  hasil tes mampu memprediksikan peserta didik di 
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kemudian hari (masa yang akan datang).
83

 Suatu tes dikatakan 

memiliki validitas ramalan apabila hasil korelasi dapat 

meramalkan dengan tepat keberhasilan seseorang pada masa 

yang akan datang.
84

 Sehingga validitas ini dapat meramalkan 

keberhasilan atau kegagalan seseorang di masa yang akan 

datang. 

Apabila koefisien korelasi yang diperoleh  cukup tinggi 

maka validitas ramalannya tinggi. Tapi sebaliknya apabila 

koefisien korelasinya rendah maka validitas ramalannya juga 

rendah.
85

 

d. Validitas kesamaan (concurrent validity) 

Validitas kesamaan dilakukan dengan mengkorelasikan 

tes yang dibuat oleh guru dengan tes yang sudah berlaku  

dalam bidang studi yang sama untuk tingkat sama pula.
86

 Suatu 

tes dapat dikatakan memiliki validitas kesamaan jika tes 

mempunyai korelasi yang tinggi dengan suatu alat ukur lain 

terhadap bidang  yang sama dan dalam waktu yang sama 

pula.
87
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Dalam buku lain disebutkan validitas kesamaan itu 

sama dengan validitas bandingan yang mana untuk 

mengetahuinya dengan cara mengkorelasikan hasil-hasil yang 

dicapai dengan hasil-hasil yang dicapai dalam tes sejenis yang 

telah diketahui mempunyai validias yang tinggi.
88

 Jadi, suatu 

instrumen dikatakan memiliki validitas kesamaan apabila 

mempunyai korelasi yang diukur dengan alat ukur yang 

berbeda pada waktu yang sama dan bidang yang sama. 

Rumus validitas yang digunakan pada penelitian ini adalah:
89

 

Rxy = 
�  −   .( )  �  2−    2  �  2−    2  

keterangan: 

rxy   : koefisien koelasi antara variabel X dan Y 

N   : jumlah peserta tes 

X   : nilai hasil uji coba 

Y  : nilai rata-rata harian 

XY  : jumlah hasil perkalian antara X dan Y 

Koefisien korelasi dikatakan baik atau tinggi atau sempurna 

bila mendekati satu.
90
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Langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut: 

Langkah 1 : menyusun hipotesa baik  Ha dan Ho 

Langkah 2 : menyiapkan tabel pembantu perhitungan korelasi r, 

sebagai berikut: 

No Nama X Y XY X
2 

Y
2 

1       

2       

3       

JUMLAH ∑X ∑Y ∑XY ∑X2 ∑Y2 

 

Langkah 3 : menjumlah nilai variabel X 

Langkah 4 : menjumlah nilai variabel Y 

Langkah 5 : mengalikan masing-masing baris antara variabel X 

dann Y 

Langkah 6 : menguadratkan variabel X 

Langkah 7 : menguadratkan variabel Y 

Langkah 8 : menghitung koefisien korelasi rxy: 

 Rxy = 
� −   ( )  � 2−   2  � 2−   2  

Langkah 9 : untuk interpretasinya, mencari derajat bebas (db/df) 

dengan rumus db = n - nr 

Langkah 10: lihat tabel “r” product moment pada taraf signifikan 5 

% dan 1%. 

Langkah 11 : membandingkan antara rxy/ro dengan rt 

Langkah 12 : membuat kesimpulan 
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Jumlah responden untuk uji coba instrumen belum ada 

ketentuan yang mensyaratkannya, namun jumlah responden dalam 

uji coba ini disarankan antara 20-30 responden.
91

 Dan dalam 

penelitian ini menggunakan 30 orang responden. Dari hasil 

perhitungan validitas seperti dalam lampiran 5, dapat diketahui 

bahwa dari 56 item pernyataan ada 45 pernyataan yang valid, yaitu 

nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 

27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, dan 56.  

Berikut ini adalah hasil uji validitas instrumen angket sikap 

asertif peserta didik. 
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Tabel 3. 5 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

 

No. 

Item 
Nilai rhitung Nilai rtabel Keterangan 

1 0.3511 0.3 valid 

2 0.3792 0.3 valid 

3 0.3851 0.3 valid 

4 0.4422 0.3 valid 

5 0.4165 0.3 valid 

6 0.4535 0.3 valid 

7 -0.0993 0.3 tidak valid 

8 0.1605 0.3 tidak valid 

9 0.481 0.3 valid 

10 0.4642 0.3 valid 

11 0.3458 0.3 valid 

12 0.4039 0.3 valid 

13 0.3617 0.3 valid 

14 0.0159 0.3 tidak valid 

15 0.3132 0.3 valid 

16 0.1184 0.3 tidak valid 

17 0.302 0.3 valid 

18 0.1457 0.3 tidak valid 

19 0.7203 0.3 valid 

20 0.3155 0.3 valid 

21 0.106 0.3 tidak valid 

22 0.1617 0.3 tidak valid 

23 0.3249 0.3 valid 

24 -0.0016 0.3 tidak valid 

25 0.3683 0.3 valid 

26 0.3454 0.3 valid 

27 0.1 0.3 valid 

28 0.3132 0.3 valid 

29 0.3323 0.3 valid 

30 0.1645 0.3 tidak valid 

31 0.1095 0.3 tidak valid 

32 0.3862 0.3 valid 

33 0.3385 0.3 valid 

34 0.6172 0.3 valid 

35 0.3292 0.3 valid 

36 0.362 0.3 valid 
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No. 

Item 
Nilai rhitung Nilai rtabel Keterangan 

37 0.3541 0.3 valid 

38 0.4208 0.3 valid 

39 0.5291 0.3 valid 

40 0.3679 0.3 valid 

41 0.3262 0.3 valid 

42 0.445 0.3 valid 

43 0.3762 0.3 valid 

44 0.1303 0.3 tidak valid 

45 0.5375 0.3 valid 

46 0.4455 0.3 valid 

47 0.4762 0.3 valid 

48 0.5766 0.3 valid 

49 0.3404 0.3 valid 

50 0.5483 0.3 valid 

51 0.3365 0.3 valid 

52 0.3355 0.3 valid 

53 0.3561 0.3 valid 

54 0.4447 0.3 valid 

55 0.4191 0.3 valid 

56 0.4061 0.3 valid 
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3. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah derajat keajegan alat tersebut dalam mengukur 

apa saja yang diukurnya. Reliabilitas soal adalah ukuran yang 

mmenyatakan tingkat keajegan atau kekonsistenan suatu soal tes.
92

 Uji 

reliabilitas ini pada hakikatnya menguji keajegan pertanyaan tes apabila 

diberikan  berulang kali pada objek yang sama. Suatu tes dikatakan 

reliabel apabila  beberapa kali pengujian  menunjukkan hasil yang relatif 

sama.
93

  Dan suatu instrumen dikatakan mempunyai taraf kepercayaan 

yang tinggi apabila menghasilkan hasil yang tetap.
94

  

Faktor yang mempengaruhi reliabilitas ada empat, yaitu: 

a. Panjang tes (banyaknya soal) 

b. Sebaran skor (peluang selisih dari perubahan posisi dalam 

kelompok) 

c. Tingkat kesukaran 

d. Objektifitas (skor kemampuan yang sama antara oeserta didik 

yang satu dengan peserta didik yang lain)
95
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Uji Rebiabilitas yang digunakan pada penelitian ini adalah 

koefisien Alpha cronbach.
96

 Berikut ini adalah rumus dari 

koefisien Alpha cronbach: 

11 =  − 1
  1 −  

�2

2
  

 

Keterangan: 

n  : banyaknya butir soal 

si
2 

: jumlah varians tiap item 

st
2
 : varians skor total 

sedangkan rumus untuk mencari varians adalah sebagai berikut:       

�2 =  
 2− 

( )
2

 

Interpretasinya yang mengacu pada pendapat Guilford: 

r11 < 0,20   : reliabilitas sangat rendah 

0,20 < r11 0,40 : reliabilitas rendah 

0,40 < r11 0,70 : reliabilitas sedang 

0,70 < r11 0,90 : reliabilitas tinggi 

0,90 < r11 1,00 : reliabilitas sangat tinggi 
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Langkah-langkah uji reliabilitas alpha cronbach adalah 

sebagai berikut: 

a. Menjumlahkan skor-skor yang dicapai oleh masing-masing  

testee dan mencari skor total yang dicapai oleh masing-

masing testee untuk beberapa butir soal tersebut, serta 

menghitung kuadrat dari skor total. 

b. Mencari (menghitung) jumlah kuadrat item. 

c. Mencari (menghitung) varian dari skor item 

d. Mencari jumlah varian skor item secara keseluruhan 

e. Mencari varian total dengan rumus:  = 
 2−   2��  

f. Mencari koefisien reliabilitas tes dengan menggunakan 

rumus alpha . 
97

 

Dari hasil perhitungan reliabilitas seperti dalam lampiran 7, 

dapat diketahui bahwa nilai reliabilitasnya adalah 0,886 kemudian 

dikonsultasikan dengan “r” tabel pada taraf signifikan 5% adalah 

sebesar 0, 361. Karena r hitung  > r tabel  maka instrumen tersebut 

dikatakan reliabel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

1. Sejarah 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Sidorejo, yang awalnya bernama 

MTs al-Wustha  berdiri pada tanggal 09 Juni 1968, dengan Kepala Sekolah 

Bapak Koesmadi dan Ketua yayasan Bapak Noerochmadi, Sekretaris 

Bapak Sudiyono, yang berlokasi di Dusun Kopek, Desa Sidorejo, 

Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Adapun fasilitas  yang tersedia 

adalah tiga ruang kelas dan satu kantor guru di rumah Ketua Yayasan. 

Selanjutnya pada tahun 1972 berganti nama menjadi MTs An-Nur. 

Pada tahun 1983-1984 berpindah lokasi dari Dusun Kopek ke Dusun 

Slagreng dengan menempati tiga ruang belajar bantuan dari Depag yang 

seharusnya untuk MI Ilyasa  Sampung. Kemudian di tahun selanjutnya 

pemerintah Sidorejo memfasilitasi lahan untuk dipakai dengan luas 1500 

m
2
. Pada tahun 1995-1999 dengan perkembangan yang begitu pesat maka 

dua ruang kelas belajar ditempatkan kembali di Dusun Kopek. Tahun 

2000/2001 Madrasah mendapatkan bantuan gedung sehingga 

pembelajaran dapat dilaksanakan kembali dalam satu lokasi di Dusun 

Slagreng. Dengan pemindahan Yayasan menjadi Yayasan Pendidikan 

62 



64 
 

 

Islam An-Nur Desa sidorejo yang diketuai oleh Bapak Sudiyono dan 

sekretaris Bapak Asrori. 

Kemudian pada tahun 2003-2004 memiliki sembilan ruang belajar. 

Pada tanggal 03 Maret 2004 MTs An-Nur Sidorejo mengalami proses 

penegerian dengan nama Madrasah Tsanawiyah Negeri Sidorejo/MTs N 

Sidorejo yang diresmikan oleh Kakanwil Depag Prop. Jatim, Bapak H. 

Roziqi, dengan Kepala Madrasah Bapak Slamet, S. Ag. Selanjutnya 

karena memasuki masa pensiun, Kepala Madrasah digantikan oleh Bapak 

Drs. Muh. Jubarudin, selama peroide 2008/2009, selanjutnya digantikan 

oleh Bapak Sutrisno, M. Pd. I pada tahun 2009-Mei 2011. Selanjutnya 

digantikan oleh bapak Suwoko, S. Pd sampai tahun akhir tahun 2013. 

Mulai akhir tahun 2013-sekarang digantikan oleh Bapak Drs. Purwo Setyo 

Sugondo dengan dibantu oleh empat Wakil Kepala Madrasah.
98

 

 

2. Identitas sekolah 

a. Nama sekolah  : MTs N Sidorejo 

b. Status sekolah  : Negeri 

c. NIS   : 121135200008 

d. Tipe sekolah  : A 

e. Tahun berdiri  : 1968 
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f. Tahun Penegerian : 2004 

g. Alamat   : Jl. Raya Sarangan No .01 

h. Desa/Kelurahan : Slagreng 

i. Kecamatan   : Sidorejo 

j. Kabupaten  : Magetan 

k. Propinsi  : Jawa Timur 

l. Kode Pos  : 63361 

m. Telepon  : (0351) 7719331, 897979 

n. Status tanah  : hak pakai 

o. Luas tanah  : 3000 m
2
 

p. Nama kepala  : Drs. Purwo Setyo Sugondo
99

 

 

3. Letak geografis 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Sidorejo berada di Desa Sidorejo, 

Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur. 

Madrasah ini memiliki letak geografis yang strategis, karena terletak di 

tepi jalur wisata yakni Jalan Raya Sarangan – Magetan, sehingga secara 

performance  mudah dilihat dan diperhatikan masyarakat banyak, baik 

penduduk setempat maupun pendatang dari yang sekedar lewat menuju 

maupun pulang dari wisata Telaga Sarangan atau yang sengaja singgah 
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untuk sholat di Masjid yang terletak di halaman Madrasah. Selain itu, 

MTs N Sidorejo ini terletak di sebelah barat kantor Kecamatan Sidorejo 

yang menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Sidorejo sehingga jalinan 

komunikasi dan koordinasi dengan pemerintahan yang lebih efektif.
100

 

Dalam analisis ke depan berdasarkan letak geografis dan 

demografis yang akan berkembang secara cepat pada periode mendatang, 

maka madrasah ini akan menjadi sangat ideal. 

Batas-batas daerah  MTs N Sidorejo: 

Sebelah Utara  : Ds. Meri 

Sebelah Selatan  : Ds. Sampung 

Sebelah Barat  : Ds. Kwarigan 

Sebelah Timur  : Ds. Kopek 

 

4. Visi dan Misi MTs N Sidorejo 

a. Visi 

 Untuk menyatukan langkah mengemban amanat bangsa di 

bidang pendidikan, Madrasah Tsanawiyah Negeri Sidorejo 

mempunyai visi dan misi sebagai berikut: 
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“Mewujudkan Lulusan yang Unggul dalam  Bidang Akademis 

dan Non-Akademis yang berdasarkan Taqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa.”101
 

 Indikator pencapaian visi tersebut adalah, sebagai berikut: 

1) Unggul dalam pembinaan di bidang keimanan dan ketaqwaan 

kepada Allah SWT. 

2) Unggul dalam pembinaan akhlakul karimah. 

3) Unggul dalam peningkatan prestasi akademis. 

4) Unggul dalam peningkatan prestasi non-akademis. 

5) Memiliki budaya kekeluargaan dan cinta dengan sesama. 

6) Memiliki lingkungan madrasah yang nyaman dan bersih serta 

kondusif untuk belajar. 

7) Memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk mengelola 

pendidikan dasar. 

 

b. Misi 

Untuk mencapai visi tersebut diatas maka Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Sidorejo melalukan misi sebagai berikut: 

1) Melaksanakan pembelajaran dan pembiasaan dalam menjalankan 

ajaran agama secara utuh. 
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2) Melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan secara aktif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM) dalam pencapaian 

prestasi. 

3) Melaksanakan pembimbingan dan pengembangan diri sesuai 

potensi bakat dan minat. 

4) Menyelenggarakan tata kelola Medrasah yang efektif, efisien, 

transparan dan akuntabel. 

5) Meningkatkan Profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan 

sesuai perkembangan dunia pendidikan. 

6) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada 

seluruh warga madrasah. 

7) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh 

warga madrasah.
102

 

 

5. Struktur Organisasi 

Madrasah Tsanawiyan Negeri Sidorejo Magetan berada di bawah 

naungan yayasan bapak Sudiyono (Carik Desa Sidorejo), dan dipimpin 

oleh Kepala Sekolah dengan dibantu oleh Dewan Komite, Dewan Guru, 
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dan wali kelas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada transkip 

dokumen.
103

 

a. Kepala Madrasah 

Di samping bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap 

penyelenggaraan pendidikan di Madrasah, kepala madrasah juga 

memperhatikan kesejahteraan guru dan peserta didiknya demi 

terlaksananya tugas dan tanggungjawab mereka dengan baik serta 

terpautnya perhatian mereka terhadap tugas masing-masing yang 

mereka laksanakan.  

Berikut ini adalah data Kepala Madrasah yang pernah menjabat di 

MTs N Sidorejo: 

 

Tabel 4.1 

Kepala Madrasah di MTs N Sidorejo 

 

NO NAMA 
MENJABAT 

SEJAK 

1 KOESMADI 1984-1997 

2 SLAMET, S. Ag 1997-2007 

3 Drs. MUH. JUBARUDIN 2007-2008 

4 SUTRISNO, M. Pd. I 2008-2012 

5 SUWOKO, S. Pd 2012-2013 

6 Drs. PURWO SETYO SUGONDO 2013-sekarang 

 

Sumber : Supriyono, Profil  MTs N Sidorejo tahun 2014/2015 

 

                                                           
103

 Lihat transkip dokumentasi No. 10/D/13-IV/2015 dalam lampiran laporan hasil penelitian 

ini 



70 
 

 

  



71 
 

 

b. Dewan/Komite 

Dewan/komite sekolah membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan-

kegiatan perencanaan dan penetapan kurikulum, dan merencanakan 

kebutuhan sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran. 

 

c. Unit Perpustakaan 

Unit perpustakaan sekolah membantu Kepala Sekolah dalam 

kegiatan perencanaan pengadaan buku/bahan pustaka/media 

elektronika, pengurusan pelayanan perpustakaan, perencanaan 

pengembangan perpustakaan, pemeliharaan dan perbaikan buku-buku 

dan melakukan layanan bagi peserta didik, guru, dan tenaga 

kependidikan lainnya serta masyarakat. 

 

d. TataUsaha 

Tata Usaha Sekolah mempunyai tugas melaksanakan 

ketatausahaan sekolah dan bertanggungjawab kepada Kepala  Sekolah 

dalam kegiatan penyusunan program kerja tata usaha sekolah, 

pengelolaan keuangan sekolah, pengurusan administrasi ketenagaan 

dan peserta didik, penyusunan administrasi perlengkapan sekolah dan 

penyusunan dan penyajian data sekolah. 

 

e. Guru 
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Guru mempunyai tugas melaksanakan kegiatan proses 

pembelajaran secara efektif dan efisien. Tugas dan tanggungjawab 

seorang guru adalah membuat perangkat pembelajaran, melaksanakan 

proses dan evaluasi pembelajaran, menyusun dan melaksanakan 

program perbaikan dan pengayaan. 

 

f. Wali Kelas 

Wali kelas membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan-kegiatan 

penyelenggaraan administrasi kelas, penyusunan pembuatan statistik 

bulanan peserta didik, melaksanakan bimbingan kepada peserta didik, 

pengisian buku laporan penilaian hasil belajar dan pembagian buku 

laporan penilaian hasil belajar peserta didik. 

 

g. Peserta didik 

Seorang peserta didik mempunyai kewajiban, diantaranya taat 

kepada guru dan kepala sekolah, ikut bertanggungjawab atas 

kebersihan, keamanan, ketertiban kelas dan sekolah pada umumnya, 

ikut bertanggungjawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabot 

dan peralatan sekolah, ikut menjaga nama baik sekolah, guru dan 

pelajar pada umumnya baik di dalam maupun di luar lingkungan 

sekolah 
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6. Sarana Prasarana 

a. Sarana Pendidikan 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Sidorejo terletak di Dukuh Slagreng 

Desa Sidorejo Kecamatan sidorejo dan bangunannya terletak di atas 

tanah seluas 3000 m
2
 dan kondisi ruang kelas semua adalah lantai dua, 

atapnya beratapkan genting, berdindingkan tembok, berlantai keramik 

untuk semua kelas VII, VIII, IX  dan berjendela. Sedangkan sarana 

yang dimiliki oleh MTs N Sidorejo Magetan berdasarkan data adalah 

ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang kelas, ruang tamu, ruang TU, 

ruang perpustakaan, ruang BK, ruang UKS, dan masjid. Untuk lebih 

terperincinya dapat dilihat pada lampiran.
104

 

Sedangkan mengenai keadaan sarana inventarisasi yang dimiliki 

oleh MTs N Sidorejo Magetan adalah meja belajar peserta didik, 

papan tulis, almari, buku di ruang guru, almari buku di ruang kepala 

sekolah, 20 komputer, 15 unit ketrampilan informatika, wifi di ruang 

guru, dan almari di ruang UKS. Untuk lebih jelas dan terperinci dapat 

dilihat pada lampiran. 
105

 

 

b. Sarana Administrasi 

                                                           
104

 Lihat transkip dokumentasi No. 06/D/13-IV/2015 dalam lampiran laporan hasil penelitian 

ini 
105

Lihat transkip dokumentasi No. 07/D/13-IV/2015 dalam lampiran laporan hasil penelitian 

ini 
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Dalam sarana administrasi yang dimaksud adalah alat yang 

digunakan untuk mencatat bahan informasi, bentuknya bermacam-

macam, untuk lebih jelas dan terperinci dapat dilihat pada lampiran
106

 

 

c. Sarana Pembelajaran 

Yang dimaksud dengan sarana pembelajaran adalah alat yang 

secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran di MTs N 

Sidorejo Magetan, seperti: peta, gambar, globe, alat-alat peraga, buku 

pelajaran, papan tulis, alat kesenian, alat informatika, peralatan olah 

raga, peralatan biologi, dan lain sebagainya.
107

 

 

7. Keadaan guru, karyawan, dan murid 

Berikut ini data para guru MTs Negeri  Sidorejo Magetan berdasarkan 

data yang ada, adapun jumlah guru sebanyak 41 orang, guru laki-laki 

berjumlah 19 orang dan guru perempuan berjumlah 22 orang.  

Sedangkan keadaan peserta didik saat peneliti melakukan penelitian 

tahun ajaran 2014/1015 berjumlah 750 peserta didik. Adapun 

perinciannya adalah sebagai berikut:
 108

 

                                                           
106

Lihat transkip dokumentasi No. 08/D/13-IV/2015 dalam lampiran laporan hasil penelitian 

ini 
107

 Lihat transkip dokumentasi No. 09/D/13-IV/2015 dalam lampiran laporan hasil penelitian 

ini 
108

 Lihat transkip dokumentasi No. 05/D/13-IV/2015 dalam lampiran laporan hasil penelitian 

ini 
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Tabel 4.2 

Keadaan Guru, Karyawan dan Peserta didik MTs Negeri  Sidorejo 

 

NO 
DAFTAR JENIS KELAMIN 

JUMLAH 
LK PR 

1. Guru 19 22 41 

2. Karyawan 8 4 12 

3. 

Pesert

a 

didik 

Kelas VII 123 165 288 

KeLas VIII 108 106 214 

Kelas IX 112 136 248 

 

Sumber : Supriyono, Profil  MTs N Sidorejo tahun 2014/2015 

 

B. Deskripsi Data 

Data penelitian dikumpulkan dengan angket dan dokumentasi. Data 

tersebut meliputi data sikap asertif peserta didik (X) dan hasil belajar mata 

pelajaran Fiqh (Y). Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan  sampel dari peserta didik kelas VIII di MTs N Sidorejo 

Magetan tahun ajaran 2014/2015 yang terdiri dari 6 kelas dengan keseluruhan 

populasi sebanyak 214 peserta didik dan dengan jumlah responden sebanyak 

136 responden.  

Maksud dari deskripsi data dalam pembahasan ini, yaitu untuk 

memberikan gambaran sejumlah data hasil penskoran tes yang telah diajukan 

pada peserta didik kelas VIII di MTs N Sidorejo Magetan sesuai dengan kisi-
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kisi instrument yang telah ditetapkan. Deskripsi data tersebut diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Sikap asertif peserta didik (X) 

Data tentang sikap asertif peserta didik diperoleh melalui angket 

yang terdiri dari 45 item pernyataan. Berikut ini adalah kisi-kisi mengenai 

sikap asertif peserta didik yang digunakan dalam penelitian ini: 
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Tabel 4.3 

Kisi-kisi angket sikap asertif peserta didik
109

 

 

Variabel Indikator 
Nomor item 

Favorabel (+) Unfavorabel (-) 

Sikap 

asertif 

14. Saya Ok, anda 

OK 

44 43, 45 

15. Fleksibel 9, 23,  1,  

16. Terbuka 2, 10, 24, 35 16,  

17. Optimis 3, 11, 36, 40 25, 31, 42 

18. Percaya diri 32, 37,  17, 26, 41 

19. Dapat 

memutuskan 

4, 12, 27,  18,  

20. Positif 28, 38,  5, 19,  

21. Sadar - 6, 13,  

22. Hangat 29, 30, 34,  20,  

23. Ramah 14, 21,  - 

24. Bersedia 

Mendukung 

39 15,  

25. Merasa aman 7, 33 - 

26. Dapat 

menghargai 

8, 22,  - 

Jumlah item  28 17 

 

Skor jawaban angket tersebut berupa angka-angka yang 

diinterpretasikan, sehingga mudah dipahami. Adapun sistem penyekoran 

dalam pengambilan data angket yaitu dengan menggunakan skala likert 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

  

                                                           
109

 Sue Hadfield dan Gill Hasson, How to be Assertive in Any Situation, terj. Ursula Gyani 

Buditjahja, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2014), 7 
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Tabel 4.4 

Skor jawaban angket 

 

Pilihan jawaban Pernyataan positif 

(favorable) 

Pernyataan negative 

(unfavorable) 

SL 4 1 

SR 3 2 

KD 2 3 

TP 1 4 

 

Sumber : Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatis, 

Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), 93 
 

Adapun  hasil  skor  Sikap Asertif peserta didik kelas VIII MTs N 

Sidorejo Tahun Pelajaran 2014/2015 dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.5 

Skor Jawaban Angket Sikap Asertif  

Peserta didik Kelas VIII MTs N Sidorejo 

 

No Nilai Angket Frekuensi (F) Prosentase 

1 165 1 0.735294 % 

2 163 1 0.735294 % 

3 160 2 1.470588 % 

4 159 4 2.941176 % 

5 157 3 2.205882 % 

6 155 3 2.205882 % 

7 154 4 2.941176 % 

8 153 4 2.941176 % 

9 151 3 2.205882 % 

10 149 2 1.470588 % 

11 148 3 2.205882 % 

12 147 6 4.411765 % 

13 146 3 2.205882 % 

14 145 7 5.147059 % 

15 143 4 2.941176 % 

16 142 7 5.147059 % 

17 141 7 5.147059 % 

18 140 5 3.676471 % 

19 139 6 4.411765 % 

20 138 4 2.941176 % 

21 137 2 1.470588 % 

22 136 4 2.941176 % 

23 135 1 0.735294  % 

24 134 5 3.676471 % 

25 133 4 2.941176 % 

26 132 6 4.411765 % 

27 131 3 2.205882 % 

28 130 5 3.676471 % 

29 129 1 0.735294 % 

30 128 4 2.941176 % 

31 127 6 4.411765 % 

32 126 1 0.735294 % 

33 125 1 0.735294 % 

34 124 4 2.941176 % 

35 123 5 3.676471 % 

36 121 1 0.735294 % 
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Dari tabel di atas dapat diperoleh data tentang sikap asertif peserta 

didik, nilai tertinggi dari sikap asertif peserta didik adalah 165 poin 

dengan frekuansi 1 orang dan nilai terendah adalah 113 poin dengan 

frekuansi 1 orang. Adapun secara terperinci penskoran jawaban angket 

dari responden dapat dilihat pada lampiran 12. 

Untuk menentukan kategori sikap asertif peserta didik berada pada 

kategori tinggi, sedang dan rendah, yaitu dengan menyusun urutan 

kedudukan atas tiga tingkatan. Maka dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Memberi skor pada angket  

b. Menyusun urutan kedudukan atas tiga tingkatan  

Dalam penyusunan urutan kedudukan atas tiga tingkatan dapat 

disusun dengan menjadi tiga kelompok yaitu tinggi, sedang dan 

rendah. Patokan yang digunakan untuk menentukan rangking atas, 

tengah dan bawah adalah dengan cara mencari mean dan standar 

deviasi, dengan menggunakan tabel penolong sebagai berikut: 

  

37 120 1 0.735294 % 

38 115 2 1.470588 % 

39 113 1 0.735294 % 

JUMLAH 136 100 % 
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Tabel 4. 6 

Data Perhitungan Rata-rata dan Standar Deviasi Sikap asertif 

 

No X F FX �� ��� 

1 165 1 165 27225 27225 

2 163 1 163 26569 26569 

3 160 2 320 25600 51200 

4 159 4 636 25281 101124 

5 157 3 471 24649 73947 

6 155 3 465 24025 72075 

7 154 4 616 23716 94864 

8 153 4 612 23409 93636 

9 151 3 453 22801 68403 

10 149 2 298 22201 44402 

11 148 3 444 21904 65712 

12 147 6 882 21609 129654 

13 146 3 438 21316 63948 

14 145 7 1015 21025 147175 

15 143 4 572 20449 81796 

16 142 7 994 20164 141148 

17 141 7 987 19881 139167 

18 140 5 700 19600 98000 

19 139 6 834 19321 115926 

20 138 4 552 19044 76176 

21 137 2 274 18769 37538 

22 136 4 544 18496 73984 

23 135 1 135 18225 18225 

24 134 5 670 17956 89780 

25 133 4 532 17689 70756 

26 132 6 792 17424 104544 

27 131 3 393 17161 51483 

28 130 5 650 16900 84500 

29 129 1 129 16641 16641 

30 128 4 512 16384 65536 

31 127 6 762 16129 96774 

32 126 1 126 15876 15876 

33 125 1 125 15625 15625 

34 124 4 496 15376 61504 

35 123 5 615 15129 75645 

36 121 1 121 14641 14641 

37 120 1 120 14400 14400 
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38 115 2 230 13225 26450 

39 113 1 113 12769 12769 

 JML 136 18956 758604 2658818 

 

Dari data diatas, kemudian dicari mean dan standar deviasinya 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mencari mean dari variabel x 

Mx = 
 �  

= 
18956

136
 

= 139,38235 

b. Mencari standar deviasi dari variabel x 

SDx  =   2� −   �  2

 

=  2658818

136
−  18956

136
 2

 

=  19550,132 − 19427,440 

=  122,6920415 

= 11,076644 

Dari hasil diatas dapat diketahui Mx= 139,38235 dan SDx= 

11,076644. Untuk menentukan kategori sikap asertif peserta didik 

tinggi, sedang dan rendah, dibuat pengelompokan dengan 

menggunakan rumus: 
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a. Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah sikap asertif peserta didik 

kelas VIII MTs N Sidorejo termasuk kategori tinggi. 

b. Skor kurang dari Mx- 1. SDx adalah sikap asertif peserta didik 

kelas VIII MTs N Sidorejo termasuk kategori rendah. 

c. Dan skor antara Mx - 1.SDx sampai dengan Mx + SDx adalah 

sikap asertif peserta didik kelas VIII MTs N Sidorejo termasuk 

kategori sedang. Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1. SDx  = 139,38235+ 1 (11,076644) 

= 139,38235+ 11,076644 

= 150,458997 

  = 151 (dibulatkan) 

Mx – 1. SDx  = 139,38235- 1 (11,076644) 

= 139,38235- 11,076644 

= 128,305709 

= 129 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 151 

dikategorikan sikap asertif peserta didik kelas VIII MTs N Sidorejo 

tinggi, sedangkan skor 129-151 dikategorikan sikap asertif peserta 

didik kelas VIII MTs N Sidorejo sedang dan skor kurang dari 129 

dikategorikan sikap asertif peserta didik kelas VIII MTs N Sidorejo 

termasuk kategori rendah. 
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Untuk mengetahui lebih jelas tentang kategori sikap asertif 

peserta didik kelas VIII MTs N Sidorejo dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 4.7 

Kategorisasi Sikap Asertif Peserta didik 

 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 > 151 22 16,17647 % Tinggi 

2 129 – 151 88 64,70588 % Sedang 

3 < 129 26 19,11764 % Rendah 

Jumlah 136 100 %  

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan sikap asertif peserta didik kelas VIII MTs N Sidorejo 

dalam kategori tinggi dengan frekuansi 22 responden (16,17647 %), 

kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 88 responden (64,70588 

%), dan dalam kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 26 

responden (19,11764 %). Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa sikap asertif peserta didik kelas VIII MTs N 

Sidorejo adalah sedang karena dinyatakan dalam kategorisasi 

menunjukkan prosentasenya 64,70588 %. 
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2. Hasil belajar Mata Pelajaran Fiqh 

Untuk memperoleh data tentang hasil belajar peserta didik pada 

Mata Pelajaran Fiqh pada peserta didik kelas VIII di MTs N Sidorejo 

Tahun Ajaran 2014/2015  peneliti mengambil nilai UAS semester ganjil. 

Dari hasil dokumentasi hasil belajar peserta didik diperoleh nilai tertinggi 

adalah 88 dan nilai terendah adalah 68. Selanjutnya, hasil belajar mata 

pelajaran Fiqh dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel. 4.8 

Nilai Hasil Belajar Fiqh peserta didik kelas VIII di MTs N Sidorejo 

 

No 
Nilai Hasil Belajar 

Fiqh 
Frekuensi (F) 

1 88 5 

2 86 8 

3 84 15 

4 83 14 

5 82 9 

6 81 9 

7 80 19 

8 79 13 

9 78 17 

10 77 7 

11 76 9 

12 74 7 

13 72 2 

14 70 1 

15 68 1 

JUMLAH 136 

 

Sumber  : Bpk. Asrori, Guru Mata Pelajaran Fiqh kelas VIII, hasil belajar 

fiqh peserta didik kelas VIII semester I 
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Untuk mengetahui kategori hasil belajar Fiqh, dalam kategori baik, 

cukup ataupun kurang, peneliti  menyusun urutan kedudukan atas tiga 

tingkatan. Adapun patokan yang digunakan untuk mengetahui kategori 

hasil belajar Fiqh adalah dengan cara terlebih dahulu mencari mean dan 

standar deviasi, dengan menggunakan tabel penolong berikut ini: 

 

Tabel 4.9 

Data Perhitungan Rata-rata dan Standar Deviasi hasil belajar Fiqh 

 

No X F FX �� ��� 

1 88 5 440 7744 38720 

2 86 8 688 7396 59168 

3 84 15 1260 7056 105840 

4 83 14 1162 6889 96446 

5 82 9 738 6724 60516 

6 81 9 729 6561 59049 

7 80 19 1520 6400 121600 

8 79 13 1027 6241 81133 

9 78 17 1326 6084 103428 

10 77 7 539 5929 41503 

11 76 9 684 5776 51984 

12 74 7 518 5476 38332 

13 72 2 144 5184 10368 

14 70 1 70 4900 4900 

15 68 1 68 4624 4624 

 JUM 136 10913 92984 877611 

  

Dari data diatas, kemudian dicari mean dan standar deviasinya 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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a. Mencari mean dari variabel y 

My = 
 �  

= 
10913

136
 

= 80,24265 

b. Mencari standar deviasi dari variabel 2 

SDy  =   2� −   �  2

 

=  877611

136
−  10913

136
 2

 

=  6453,002 − 6438,882 

=  14,13965 

= 3,76027 

Dari hasil diatas dapat diketahui Mx= 80,24265 dan SDx= 

3,76027. Untuk menentukan kategori hasil belajar Fiqh peserta didik baik, 

cukup dan kurang, dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

a. Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah hasil belajar Fiqh peserta didik 

kelas VIII MTs N Sidorejo termasuk kategori baik. 

b. Skor kurang dari Mx- 1. SDx adalah hasil belajar Fiqh peserta 

didik kelas VIII MTs N Sidorejo termasuk kategori kurang. 

c. Dan skor antara Mx - 1. SDx sampai dengan Mx + SDx adalah 

hasil belajar Fiqh peserta didik kelas VIII MTs N Sidorejo 

termasuk kategori cukup. Adapun perhitungannya adalah: 
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Mx + 1. SDx  = 80,24265 + 1 (3,76027) 

= 80,24265 + 3,76027 

= 84,00292 

  = 84 (dibulatkan) 

 

 

Mx – 1. SDx  = 80,24265 - 1 (3,76027) 

= 80,24265 - 3,76027 

= 76,48238 

= 77 (dibulatkan) 

 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 84 

dikategorikan hasil belajar Fiqh peserta didik kelas VIII MTs N 

Sidorejo baik, sedangkan skor 78-84 dikategorikan hasil belajar Fiqh 

peserta didik kelas VIII MTs N Sidorejo cukup dan skor kurang dari 

77 dikategorikan hasil belajar Fiqh peserta didik kelas VIII MTs N 

Sidorejo termasuk kategori kurang. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang hasil belajar Fiqh peserta 

didik kelas VIII MTs N Sidorejo dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.10 

Kategorisasi Hasil Belajar Fiqh 

 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 84 13 9,5588 % Baik 

2 77-84 103 75,7353 % Cukup 

3 Kurang dari 77 20 14,7059 % Kurang 

Jumlah 72 100 %  
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Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan hasil belajar Fiqh peserta didik kelas VIII MTs N Sidorejo 

dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 13 responden (9,5588 

%), dalam kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 103 responden 

(75,7353 %), dan dalam kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 

20 responden (14,7059 %). Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa hasil belajar Fiqh peserta didik kelas VIII MTs N 

Sidorejo adalah cukup karena dinyatakan dalam kategorisasi 

menunjukkan prosentasenya 75,7353 %.  

Adapun tabulasi skor angket sikap asertif dan hasil belajar fiqh 

peserta didik kelas VIII  MTs N Sidorejo dapat dilihat pada tebel 

berikut: 
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Tabel. 4.11 

Skor angket sikap asertif dan hasil belajar fiqh  

peserta didik kelas VIII  MTs N Sidorejo 

 

NO NAMA 
SKOR 

ANGKET 

NILAI HASIL 

BELAJAR 

1 Alfina M 138 80 

2 Anis SA 146 80 

3 Beny M 140 88 

4 Dela Ayu 128 80 

5 Diana W 142 80 

6 Dwi Wahyu 129 83 

7 Dzabib H 120 83 

8 Ernanda 153 83 

9 Indah DL 135 86 

10 Khovivah D 147 86 

11 Mrenda A 147 86 

12 Muhaimin  130 83 

13 M. Abdul A 137 84 

14 Nanda 148 86 

15 Nila Dwi C 151 84 

16 Oki Aris 141 84 

17 Puput A 157 88 

18 Qilda S 160 86 

19 Rafiy AK 141 84 

20 Rizky AS 142 84 

21 Sindi RD 130 84 

22 Vega A 145 88 

23 Yanti Diah 155 88 

24 Aprillia Q 138 84 

25 Bagas AR 139 80 

26 Devi A 142 84 

27 Devi R 131 79 

28 Dewi S 154 80 

29 Diah Sukma 145 80 

30 Dovano a 139 78 

31 Dwi Cahyo 138 78 

32 Dyah W 134 78 

33 Gilang E 115 78 

34 Govanda 147 80 

35 Ika s 127 79 
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36 Joni danang 143 80 

37 Kartika  153 78 

38 M. Harris 133 74 

39 Ninda A 134 80 

40 Nining Dwi 132 82 

41 Nurul a 140 80 

42 Retna A 127 78 

43 Rifqi E 142 78 

44 Tania A 155 78 

45 Vina A 139 78 

46 Azis S 143 80 

47 Adi P 138 78 

48 Ahmad N 148 74 

49 Anggi P 147 82 

50 Anggi PP 141 80 

51 Anisa P 132 80 

52 Aris A 130 74 

53 Dimas D 123 74 

54 Dyah S 132 80 

55 Herna SW 141 72 

56 Ilham T 153 78 

57 Julaikah AA 136 80 

58 Lina S 142 78 

59 Lisa K 140 82 

60 Ninik P 145 80 

61 nur A 140 82 

62 Nur W 149 80 

63 Resti W 123 72 

64 Rifky D 127 82 

65 Syamsul N 134 78 

66 Tomy R 136 80 

67 Wulan U 123 82 

68 Yoga F 148 82 

69 Yuda N 132 78 

70 Aisyah 133 80 

71 Andika 159 84 

72 Bagus P 123 68 

73 Chandra S 160 84 

74 Diki S 124 76 

75 Eka N 159 76 

76 Hartini 145 78 
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76 Ira Dwi R 130 76 

78 Khoirul 131 79 

70 Milani N 141 80 

80 M. Arif 113 83 

81 M. Erik 154 83 

82 M. aziz 128 79 

83 M. Qahar 134 84 

83 Mustaqim 142 76 

85 Nahdia 147 76 

86 Novita F 154 79 

87 Nurul I 157 79 

88 Nurul S 142 86 

89 Rahmat R  132 76 

9 Rio AA 159 84 

91 Rofi' 157 86 

92 Wahyu S 146 81 

93 Affan G 131 77 

94 Alfiah 127 77 

95 Anggi W 151 83 

96 Dea A 131 83 

97 Desy 134 86 

98 Dwi N 163 83 

99 Eko P 149 83 

100 Hariyadi 126 81 

101 Ikhzan PW 115 79 

102 Ilham S 125 79 

103 Mardiyanto 145 81 

104 M. Taufiqurrahman 124 82 

105 M. Nasir 141 88 

106 Putri R 145 84 

107 Putriana 127 81 

108 Qoirul A 136 83 

109 Sindiya N 136 83 

110 Sri PL 123 81 

111 Triyanto 124 81 

112 Yulinar 140 84 

113 Fakhruddin 151 81 

114 Lukman N 137 76 

115 Andi w 147 79 

116 Annisa N 145 70 

117 Berlyana A 146 79 
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C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

Setelah mengadakan penelitian dan data yang diperlukan terkumpul 

sesuai dengan pembahasan pada skripsi ini, tahap selanjutnya adalah 

menganalisis data agar diketahui maksud dari data tersebut. Namun 

sebelumnya perlu dilakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk mengetahui 

data yang dipergunakan berdistribusi normal atau tidak. 

1. Uji Normalitas 

Agar dapat diketahui data yang dipergunakan berdistribusi normal atau 

tidak maka diperlukan  untuk  uji normalitas. Uji  normalitas dapat 

dilakukan  dengan  berbagai  cara  yaitu  dengan  uji  kertas  peluang 

118 Efinaprila  154 79 

119 Eva P 132 77 

120 Fany Eko 128 77 

121 Fiky F 139 77 

122 Gibran  128 83 

123 Ika N 155 84 

124 Intan SL 165 79 

125 Irwan A 133 77 

126 Rafly 139 81 

127 Nadya  159 83 

128 Panji PP 121 74 

129 Rahman A 130 74 

130 Riris F 143 79 

131 Rizat K 143 74 

132 Rudi P 124 76 

133 Shelia AA 139 81 

134 Yeni S 153 76 

135 Yoga  127 76 

136 Fikri A 141 77 
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normal, uji lilifors dan uji chi- kuadrat.
110

 Uji Normalitas yang digunakan 

dala peneltian ini adalah uji normalitas Lillifors yang merupakan 

penyempurnaan dari kilmogorov-Smirnov sehingga bersifat 

menyederhanakan.
111

 

Langkah-langkah dalam perhitungannya adalah sebagai berikut: 

Langkah 1 :Merumuskan hipotesa 

  Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : data berdistribusi tidak normal 

Langkah 2 :Menghitung rata-rata (mean) dengan membuat tabel distribusi 

tunggal 

Langkah 3 :Menghitung nilai fkb 

Langkah 4 : menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah data (f/n) 

Langkah 5 : menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data (fkb/n) 

Langkah 6 : menghitung nilai Z dengan rumus X adalah data nilai asli dan 

µ adalah rata-rata populasi dapat ditaksir dengan menggunakan 

rata-rata sampel atau mean sedangkan σ adalah simpangan 

baku populasi dapat ditaksir dengan nilai standar deviasi dari 

sampel. Nilai Z akan dihitung setiap nilai setelah diurutkan dari 

terkecil ke terbesar. 

Z = 
−µ�  

                                                           
110

 Riduwan, Belajar Mudah  Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2012), 121 
111

 Retno Widyanigrum, Statistika, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011), cet. I, 210 
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Langkah 7 : menghitung P ≤ Z 

Probabilitas di bawah nilai Z dapat dicari pada tabel Z yaitu 

dengan melihat nilai Z pada kolom 1 kemudian pada taraf 

signifikan yang terletak pada leher tabel. Untuk nilai negative 

lihat kolom luas diluar Z dan untuk nilai positif lihat kolom 

antara rata-rata dengan Z + 0,5.. 

Langkah 8 : untuk nilai a1 didapatkan dari selisih f/n dan a2 

Langkah 9 : uji hipotesa 

Kriteria pengujian: 

Tolak Ho jika Lmaksimum > Ltabel 

  Terima Ho jika Lmaksimum < Ltabel 

Dari hasil perhitungan uji noemalitas seperti pada lampiran 10 dan 11 

didapatkan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Normalitas dengan rumus Lilifors 

 

Variabel N 
Kriteria Pengujian Ho 

Keterangan �  �  

X 136 0,052 0,088 Berdistribusi normal 

Y  136 0,083 0,088 Berdistribusi normal 
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2. Analisis Data (Uji Hipotesis) 

Untuk dapat mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan 

antara sikap asertif dan hasil belajar Fiqh peserta didik kelas VIII MTs N 

Sidorejo tahun ajaran 2014/2015 ialah dengan menggunakan teknik 

perhitungan korelasi product moment. 

Adapun langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai 

berikut:
112

 

1) Menyusun hipotesa baik Ha dan Ho 

Ho : rxy =0 ( Tidak   ada   korelasi  yang   signifikan   antara  

sikap asertif (variabel x) dengan hasil belajar Fiqh 

(variabel y)). 

Ha : rxy =0 (Ada  korelasi  yang   signifikan  antara sikap asertif 

(variabel x) dengan hasil belajar Fiqh (variabel y). 

2) Siapkan peta korelasinya, yang sebelah atas variabel X dengan 

interval paling kecil di sebelah kiri. 

Untuk variabel X: 

Untuk menentukan nilai k dengan rumus: 

k  = 1 + 3,322 log n dengan n = 136 

= 1 + 3,322 log 136 

= 1 +3,322 x 2,1335 

= 1 + 7,0876 

                                                           
112

 Ibid., 109-110.  
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= 8,0876 

= 8 (dibulatkan) 

Untuk mendapatkan intervalnya dengan menghitung dahulu 

Rnya 

H = 165, L = 113 

R  = H-L+1 

= 165-113+1 

= 53 

Intervalnya adalah: 

i = =  
53

8
 = 6,625 = 7 (dibulatkan) dan k= 8 

berarti interval terkecil 113-119 dan interval terbesar adalah 

162-168. Adapun distribusi interval dan kelas adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.13 

Distribusi interval dan kelas variabel Hasil Belajar peserta 

didik kelas VIII MTs N Sidorejo 

 

NO Interval Frekuensi 

1 113-119 3 

2 120-126 13 

3 127-133 29 

4 134-140 27 

5 141-147 34 

6 148-154 16 

7 155-161 12 

8 162-168 2 

JUMLAH 136 
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Untuk variabel Y: 

Untuk menentukan nilai k dengan rumus: 

k  = 1 + 3,322 log n dengan n = 136 

= 1 + 3,322 log 136 

= 1 +3,322 x 2,1335 

= 1 + 7,0876 

= 8,0876 

= 8 (dibulatkan) 

Untuk mendapatkan intervalnya dengan menghitung dahulu 

Rnya 

H = 88, L = 68 

R  = H-L+1 

= 88-68+1 

= 21 

Intervalnya adalah: 

i = =  
21

8
 = 2,625 = 3 (dibulatkan) dan k= 8 

berarti interval terkecil 68-70 dan interval terbesar adalah 86-

88. Adapun distribusi interval dan kelas adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.14 

Distribusi interval dan kelas variabel sikap asertif peserta didik 

kelas VIII MTs N Sidorejo 

 

NO Interval Frekuensi 

1 86-88 13 

2 83-85 29 

3 80-83 38 

4 77-79 35 

5 74-76 17 

6 71-73 2 

7 68-70 2 

JUMLAH 136 

 

3) Masing-masing (antara variabel X dan variabel Y) dipasangkan 

dan ditulis dikotak yang berpotongan sepasang demi sepasang 

dengan menggunakan turus, lalu tiap-tiap kotak diangkakan. 

Untuk variabel Y ke kanan dan untuk variabel X ke bawah 

4) Meletakkan x’ dan y’. dengan mengenolkan di tengah-tengah 

5) Mengalikan frekuensinya dengan x’ untuk nilai-nilai X dan 

mengalikan frekuensinya dengan y’ untuk nilai-nilai Y. 

6) Menguadratkan y’ atau disimbolkan y’², kemudian masing-

masing dikalikan dengan frekuensinya yang disimbolkan f y’². 

begitu juga dengan x’ 

7) Mencari x’y’ yaitu dengan melihat satu kotak yang ada 

frekuensinya kemudian dikalikan dengan x’ dan y’ yang lurus 

dengan kotak tersebut 
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8) Setelah masing-masing kotak selesai maka kolom x’y’ dapat 

diisi dengan cara menjumlahkan masing-masing baris ke kanan 

untuk Y dan ke bawah untuk X. 

9) Semua kolom diisi dan dijumlahkan. Untuk memastikan 

hitungan tersebut benar maka x’y’ baik pada variabel X dan 

variabel Y harus sama. Sehingga diperoleh ∑ fx’ = -102, ∑ fx’2
 

= 390, ∑ fy’ = 104, ∑ fy’2
 = 314 dah ∑ fx’y’ = 6. Untuk 

perhitungan lebih terperinci lihat pada lampiran 14. 

10) Nilai-nilai yang didapatkan dimasukkan dalam rumus: 

Cx’  = 
'

'

N

fx
 

= 
−102

136
  

= -0,75 

Cy’  =
'

'

N

fy
 

= 
104

136
 

= 0,794117 
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11) Mencari nilai Standart Deviasi 

SDx = i

22 ''





 

N

fx

N

fx
 

= 1

2

136

102

136

390 


  

= 5625,08676471,2   

= 3051471.2    

= 1.5183 

SDy  = 

22 ''





 

N

fy

N

fy
 

= 1

2

136

108

136

314 


  

= 6306228,03088235,2   

= 6782007,1    

= 1,2955 
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12) Menghitung koefisien korelasi rxy dengan rumus: 

rxy  = 
''

''
''

SDySDx

CyCx
N

yx 
 

= 

 
1,2955 x 1,5183

)794117,0)(75,0(
136

6 
 

=
9669577,1

587647,00441176.0 
 

 =
9669577,1

6317646,0
  

= 0.3211887 

= 0,321 (dibulatkan) 

13) Melakukan interpretasi, mencari derajat bebas (db/df). 

Untuk  interpretasinya, mencari derajat bebas (db/df) 

dengan rumus     db = n-nr, sehingga didapatkan db= 136-2 

=134. Dikarenakan dalam tabel “r” product moment tidak ada 

nilai db 134, maka mengambil nilai db yang paling dekat 

dengan 134 yaitu 125. Dengan db = 125 maka kita lihat tabel 

nilai “r” product moment. Pada taraf signifikansi 5% 

didapatkan rtabel/rt = 0,174. Kemudian membandingkan antara 

rxy/ ro dengan rt .Pada taraf signifikansi 5% didapatkan rxy/ro = 
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0,321 dan rt = 0,174, maka rxy > rt sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima. Berarti Ada korelasi yang signifikan antara Sikap 

Asertif (X) dan Hasil Belajar Fiqh (Y). Jadi, semakin tinggi 

sikap asertif  peserta didik maka hasil belajar Fiqh peserta 

didik juga semakin tinggi. 

Untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan sikap asertif  

terhadap hasil belajar. Dapat dilihat dengan cara melambangkan 

Korelasi dengan r dan nilai r tidak lebih dari harga (-1 ≤ r ≤ +1). Untuk 

harga r dapat dikonsultasikan pada tabel nilai r interpretasi nilai r 

berikut.
113

 

 

Tabel 4.15 

Interpretasi nilai r 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,800-1,000 Sangat kuat 

0,600-0,799 Kuat 

0,400-0,599 Cukup kuat 

0,200-0,399 Rendah 

0,000-0,199 Sangat rendah 

 

Dengan melihat tabel interpretasi nilai r diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa hubungan antara sikap asertif  dan hasil belajar termasuk 

pada tingkat hubungan yang rendah. 

                                                           
113

 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian...., 96. 
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D. Pembahasan dan Interprstasi 

1. Interpretasi 

Untuk pengujian hipotesis, mencari derajat bebas (db/df) dengan 

menggunakan rumus db = np-nr. Diketahui bahwa responden berjumlah 

136, sehingga didapatkan db= 136-2 =134. Dikarenakan dalam tabel “r” 

product moment tidak ada nilai db 134, maka mengambil nilai db yang 

paling dekat dengan 134 yaitu 125. Dengan db = 125 maka kita lihat tabel 

nilai “r” product moment. Pada taraf signifikansi 5% didapatkan rtabel/rt = 

0,174. Kemudian membandingkan antara rxy/ ro dengan rt .Pada taraf 

signifikansi 5% didapatkan rxy/ro = 0,321 dan rt = 0,174, maka rxy > rt 

sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini yakni hipotesis alternatif (Ha) yang berbunyi 

bahwa ada korelasi yang signifikan antara Sikap Asertif (X) dan Hasil 

Belajar Fiqh (Y) peserta didik kelas VIII MTs N Sidorejo tahun ajaran 

2014/2015 diterima. 

 

2. Pembahasan 

a. Sikap asertif peserta didik kelas VIII MTs N Sidorejo tahun ajaran 

2014/2015 dalam kategori tinggi dengan frekuansi 22 responden 

(16,17647 %), kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 88 

responden (64,70588 %), dan dalam kategori rendah dengan frekuensi 

sebanyak 26 responden (19,11764 %). Dengan demikian, secara 
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umum dapat dikatakan bahwa sikap asertif peserta didik kelas VIII 

MTs N Sidorejo adalah sedang karena dinyatakan dalam kategorisasi 

menunjukkan prosentasenya    64,70588 %. 

b. Hasil Belajar Fiqh peserta didik kelas VIII MTs N Sidorejo tahun 

ajaran 2014/2015 dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 13 

responden (9,5588 %), dalam kategori cukup dengan frekuensi 

sebanyak 103 responden (75,7353 %), dan dalam kategori kurang 

dengan frekuensi sebanyak 20 responden (14,7059 %). Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa hasil belajar fiqh 

peserta didik kelas VIII adalah cukup karena dinyatakan dalam 

kategorisasi menunjukkan prosentasenya 75,7353 %. 

c. Korelasi antara Sikap Asertif dan Hasil Belajar Fiqh peserta didik 

kelas VIII MTs N Sidorejo tahun ajaran 2014/2015 

Berdasarkan dari hasil analisis data di atas dengan 

penghitungan statistik dikemukakan bahwa rxy/ro lebih besar daripada 

rt. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

yakni Ha yang berbunyi terdapat Hubungan antara Sikap Asertif 

dengan hasil belajar mata pelajaran Fiqh peserta didik kelas VIII   

MTs N Sidorejo Tahun Ajaran 2014/2015 diterima. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai variabel sikap 

asertif yang berhubungan dengan hasil belajar peserta didik kelas VIII pada mata 

pelajaran Fiqh peserta didik kelas VIII MTs N Sidorejo Tahun Ajaran 2014/2015 

dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil perhitungan menggunakan 

rumus statistik yaitu rumus Product moment didapatkan rxy = 0, 321 dan rt pada 

taraf signifikansi 5%   sebesar  0, 174 maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara sikap asertif dengan hasil 

belajar peserta didik pada mata pelajaran Fiqh peserta didik kelas VIII MTs N 

Sidorejo Tahun Ajaran 2014/2015. 

  

B. Saran 

Dari hasil analisis data dan pembahasan mengenai hubungan antara sikap 

asertif dengan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Fiqh peserta didik 

kelas VIII MTs N Sidorejo Tahun Ajaran 2014/2015, maka saran-saran yang 

dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

 

 

 
104 
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1. Bagi sekolah 

Disarankan untuk mengadakan pelatihan asertifitas sehingga dapat 

meningkatkan sikap sertif peserta didik tidak hanya dalam lingkungan 

sekolah, namun juga dalam lingkungan luar sekolah. 

2. Bagi guru 

Sebaiknya guru selalu berperan aktif dalam proses pembelajaran dan 

melakukan pelataihan aserif sederhana dalam kelas  sehingga membantu 

peserta didik untuk meningkatkan sikap asertifnya dengan tidak lupa 

untuk memperhatikan karakteristik individu peserta didiknya sehingga 

peserta didik dapat lebih bersemangat untuk aktif dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

3. Bagi peserta didik 

Peserta didik diharapkan dapat melatih sikap asertif secara mandiri 

dan meningkatkan keberanian mengungkapkan pendapat dan 

keinginannya kepada orang lain agar mampu mencapai hasil belajar yang 

memuaskan serta mencapai kesuksesan dimasa mendatang. 

 

 

 

 


