
 

 

ABSTRAK 

RIA HESTI, S.Psi  :  Hubungan antara Sikap Siswa terhadap Guru dengan 
Motivasi Belajar pada Bidang Studi IPA Siswa Kelas VIII SMP X Baleendah 
Bandung. 

Penelitian ini Berangkat dari fenomena yang ditemukan pada siswa kelas 
VIII SMP X Baleendah Bandung yang kurang memiliki motivasi belajar pada 
bidang studi IPA, diantarannya terlambat masuk kelas, tidak memperhatikan guru 
dengan seksama dalam proses belajar mengajar, ada yang bolos, keluar masuk 
kelas di jam belajar, mengobrol dengan teman di dalam kelas pada saat guru 
menjelaskan, sering tidak mengerjakan tugas atau PR bahkan ada siswa yang tidak 
mengumpulkan tugas yang diberikan guru. Sebagian siswa menyatakan gurunya 
kurang menyenangkan, siswa mengeluhkan mengenai cara mengajar dan perilaku 
guru dalam mengajar cara mengajar guru yang menoton seperti hanya membaca 
buku pelajaran dan  meminta untuk menulis apa yang dibacakannya atau kadang-
kadang dalam satu pelajaran hanya menulis atau menyalin tulisan yang ada di 
buku pelajaran. Ada juga guru yang jarang hadir ke kelas tetapi meninggalkan 
tugas yang banyak dan harus dikumpulkan pada hari itu juga, sehingga siswa 
merasa kewalahan dan tidak mengerti dengan materi tersebut. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah Terdapat Hubungan 
Positif antara Sikap siswa terhadap guru dengan motivasi belajar pada siswa 
bidang studi IPA kelas VIII SMP X  Bandung. Untuk mengetahui hubungan 
antara sikap siswa terhadap guru dengan motivasi belajar pada bidang studi IPA 
siswa SMP X kelas VIII Baleendah Bandung tahun ajaran 2011/ 2012, peneliti 
melakukan riset terhadap sampel sebanyak 40 orang dengan menggunakan 
tekhnik proportional sampling. Rancangan penelitian yang digunakan adalah 
rancangan korelasional, sedangkan metode yang digunakan adalah angket atau 
kuestioner, Alat ukur yang digunakan adalah skala sikap bersumber dari 
Trurstone dan  motivasi belajar bersumber dari Johnson dan Johnson. Alat ukur 
dalam penelitian ini menggunakan skala Likert  dan berskala ordinal, sehinga 
pengolahan datanya menggunakan Rank Spearman. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan statistik dan pengujian 
statistik diperoleh, dalam penelitian ini adalah terdapat Hubungan yang Positif 
antara Sikap siswa terhadap Guru dengan Motivasi Belajar pada Bidang Studi IPA 
pada Siswa Kelas VIII SMP X Baleendah Bandung. Berdasarkan kriteria validitas 
korelasi 0,472 termaksud dalam kategori sedang.   

 


