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ABSTRAK 

 

MUSLIMAT : PENGARUH PERHATIAN DAN SIKAP MENGAJAR GURU 

TERHADAP MINAT BELAJAR SISWA PADA MATA 

PELAJARAN IPS EKONOMI pada Siswa Kelas X di MA 

Sahabat Abah Gintung Kidul Kec. Ciwaringin Kab. Cirebon 

 

Perhatian dan sikap mengajar guru dapat mempengaruhi minat belajar 

siswa, sehingga seorang Guru harus mampu memberikan perhatian yang cukup 

untuk siswa, dan menunjukan sikap yang baik pada siswanya, karena Guru 

mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu menumbuhkan minat 

siswa dalam mempelajari IPS Ekonomi. Siswa dengan intensitas perhatian yang 

tinggi dan sikap mengajar yang baik dari guru akan cepat menumbuhkan minat 

siswa untuk mempelajari IPS Ekonomi. Dengan perhatian dan sikap mengajar 

guru yang dilakukan secara kontinu maka guru juga dapat mengetahui sedini 

mungkin kesulitan yang dihadapi anak dalam belajar. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui seberapa besar 

perhatian dan sikap mengajar Guru dalam menunjang keberhasilan belajar siswa. 

(2) untuk mengkaji peningkatan minat belajar siswa dalam mempelajari mata 

pelajaran IPS Ekonomi (3) untuk mengkaji seberapa besar pengaruh perhatian dan 

sikap mengajar Guru terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS 

Ekonomi. 



Penelitian dilaksanakan di MA Sahabat Abah Gintung Kidul Kecamatan 

Ciwaringin Kabupaten Cirebon Mata Pelajaran IPS Kelas X dengan populasi 

seluruh Kelas X dengan jumlah 35.Karena jumlah keseluruhan siswa hanya 35 

siswa, maka seluruh siswa tersebut dijadikan sampel penelitian.Teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, angket, dokuentasi, 

dan observasi. Data yang disajikan berbentuk kuantitatif. 

Perhatian dan sikap mengajar Guru masi rendah. Hal ini perlu 

dikembangkan lagi, berkelanjutan melalui sistem pembinaan profesional yang 

diharapkan yang beroentasi pada peningkatan sikap seorang Guru. Sehingga ada 

interaksi yang baik antara Guru dan siswa. Dan dapat meningkatkan minat belajar 

siswa. 

Berdasarkan data hasil analisis didapatkan nilai r hitung sebesar 0,424, 

nilai ini menunjukkan adanya hubungan antara perhatian dan sikap mengajar guru 

dengan peningkatan minat belajar siswa dalam mempelajari IPS Ekonomi di MA 

Sahabat Abah Gintung Kidul Kec. Ciwaringin Kab. Cirebon, karena berdasarkan 

asumsi Sugiyono (2008) nilai tersebut berada pada rentang antara 0,400 – 

0,599yang artinya Korelasi yang sedang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Di era reformasi ilmu pengetahuan dan teknologi, perbaikan 

kegiatan belajar dan mengajar harus diupayakan secara maksimal agar mutu 

pendidikan meningkat, hal ini dilakukan karena majunya pendidikan 

membawa implikasi meluas terhadap pemikiran manusia dalam berbagai 

bidang sehingga setiap generasi muda harus belajar banyak untuk menjadi 

manusia terdidik sesuai dengan tuntunan zaman.  

Menurut Mudyahardjo (2002:116), arti pendidikan ada dua yaitu 

definisi pendidikan secara luas yaitu segala pengalaman belajar yang 

berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan 

adalah segala situasi yang mempengaruhi pertumbuhan individu. 

Pendidikan berlangsung seumur hidup dalam setiap selama ada pengaruh 

lingkungan baik yang khusus diciptakan untuk pendidikan maupun yang ada 

dengan sendirinya. Tujuan pendidikan terkandung dalam setiap pengalaman 

belajar, tidak ditentukan dari luar yaitu pertumbuhan, sama dengan tujuan 

hidup. Definisi pendidikan secara sempit adalah sekolah dimana pengajaran 

yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. 

Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak 

dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang 



sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-

tugas sosial mereka. 

Menurut Slameto (2003:98). Berhasilnya suatu tujuan pendidikan 

tergantung pada bagaimana proses belajar mengajar yang dialami oleh 

siswa. Seorang guru dituntut untuk teliti dalam memilih dan menerapkan 

metode pengajar yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Menciptakan kegiatan belajar mengajar yang mampu menciptakan hasil 

belajar yang efektif merupakan tugas dan kewajiban guru.  

Ketika seorang anak menginjak di bangku pendidikan, ia sangat 

membutuhkan perhatian dari gurunya. Ketika Bapak/Ibu Guru mengajar dan 

perhatiannya penuh kepada satu, dua atau tiga orang siswa, siswa yang 

lainnya akan bermain atau tidak akan konsentrasi belajarnya dengan baik 

dan juga terjadi kemalasan terhadap bidang studi IPS. Hal seperti ini sangat 

perlu diperhatikan dari pihak guru. Sering kali Bapak/Ibu guru jadi bingung 

ketika murid-muridnya semua pada malas atau nilainya semakin rendah atau 

dibawah standar. Mungkin satu atau dua orang yang nilainya akan bagus. Itu 

juga bagi anak yang ada perhatian dari guru. Jadi, pada umumnya jaman 

sekarang setiap siswa sangat membutuhkan perhatian dari gurunya. 

Sikap dari seorang guru adalah salah satu faktor yang menentukan 

bagi perkembangan jiwa anak didik selanjutnya, dan menumbuhkan minat 

belajar anak terutama dalam pelajaran IPS. Karena seorang guru tidak hanya 

dilihat dalam waktu mengajar saja, tetapi juga dilihat tingkah lakunya dalam 

kehidupan sehari-hari oleh anak didiknya. 



Mengingat pada saat ini banyak sikap dari seorang guru tidak lagi 

mencerminkan sikapnya sebagai seorang pendidikan karena adanya 

berbagai faktor yang mestinya tidak terjadi dalam dunia pendidikan. 

Sehingga kurangnya minta belajar anak untuk mengikuti pelajaran guru 

tersebut, karenanya masalah sikap guru dalam mengajar perlu mendapat 

perhatian kita semua. 

Jika minat siswa dapat dibangkitkan, kemudian seluruh perhatiannya 

dapat dipusatkan kepada bidang studi IPS, keadaan kelas dapat menjadi 

tenang. Sebab siswa tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan hal-hal 

yang melanggar ketertiban kelas. Menurut Suryo Subroto B (1997:3) Tugas 

dan peran guru dalam proses belajar mengajar antara lain: menguasai dan 

mengembangkan materi pelajaran, mempersiapkan dan merencanakan 

pembelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi siswa. Guru 

hendaknya mampu berperan aktif sehingga siswa dapat merasakan suasana 

kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran IPS Ekonomi ini, dalam 

suasana efektif sehingga dapat berpengaruh positif dalam mewningkatkan 

minat belajar siswa. Berdasarkan studi lapangan di MA Sahabat Abah, 

diperoleh data bahwa perhatian dan sikap mengajar guru dalam proses 

belajar mengajar sangat menentukan dalam kualitas dan kuantitas 

pembelajaran yang menyangkut minat belajar. 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang penulis lakukan, terdapat 

permasalahan yang perlu pengkajian secara jelas, yaitu perhatian dan sikap 

mengajar Guru IPS Ekonomi dalam proses pembelajaran kurang Nampak 



sesuai dengan peran guru yang diharapkan dalam pembelajaran aktif, hal 

tersebut akan berhubungan dengan produkhasil proses belajar mengajar atau 

dalam hal ini minat belajar siswa. 

Menurut Mitra Dialog (13-14 maret 2003) “guru yang mengajar 

secara asal-asalan cenderung menciptakan system belajar yang buruk, yang 

berimbas pada kegagalan belajar di sekolah.” 

Selama ini banyak Guru yang mengajar hanya memperhatikan satu 

atau beberapa murid saja dan sikap mengajar guru kurang baik didepan 

muridnya, sehingga murid yang lain merasa tidak diperhatikan, tetapi dilihat 

dari hasil ulangan harian, siswa yang diperhatikan nilainya lebih kecil 

dibandingkan dengan siswa yang tidak diperhatikan. 

Secara fakta, apabila perhatian dan sikap mengajar guru bagusa, 

maka minat belajar siswa bagus pula hasilnya, dan apabila sikap dan 

mengajar guru tidak bagus, makaminat belajar siswapun tidak bagus pula. 

Hal tersebut sudah biasa, tidak ada masalah. 

Namun berdasarkan penelitian yang saya lakukan di MA Sahabat 

Abah, saya melihat sikap dan mengajar guru disana kurang bagus, 

dikarenakan guru harus mengejar waktu, setelah selesai mengajar maka guru 

tersebut langsung pergi mengajar lagi disekolah yang berbeda, hingga tidak 

ada waktu untuk memperhatikan siswanya secara baik. Justru perhatian dan 

sikap mengajar guru dapat mempengaruhi minat belajar siswanya. 

meskipum perhatian dan sikap mengajar suru kurang bagus, namun minat 



belajar siswa sangat bagus, bahkan nilai pelajaran Ekonomi bagus semua. 

Sehingga saya tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang sejauh mana PENGARUH PERHATIAN DAN SIKAP 

MENGAJAR GURU TERHADAP MINAT BELAJAR SISWA PADA 

MATA PELAJARAN IPS EKONOMI Pada Siswa Kelas X di MA 

Sahabat Abah Gintung Kidul Kec. Ciwaringin Kab. Cirebon. 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Identifikasi Masalah  

a. Wilayah Kajian 

Wilayah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Psikologi 

Belajar. 

b. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan penelitian kuantitatif. 

c. Jenis Masalah  

Jenis masalah yang timbul dalam  penelitian ini: Apakah ada 

pengaruh perhatian dan sikap mengajar guru terhadap minat belajar 

siswa pada pelajaran IPS? 

 

 

 



2. Pembatasan Masalah  

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menghadapi permasalahan, 

maka penulis membatasi penelitian: 

a. Perhatian Guru disini adalah pengamatan guru terhadap masing-

masing siswa selama interaksi belajar mengajar berlangsung. Titik 

perhatian guru tercermin dalam pandangan mata dan perbuatannya. 

Pandangan mata guru hendaknya menyeluruh untuk siswa, tidak 

hanya sebagian saja. Guru juga harus tanggap terhadap perilaku 

negatif siswa saat berlangsungnya proses belajar mengajar. 

Bertemunya pandangan lawan tutur (antara guru dan murid) menurut 

Liliweri (1994) merupakan suatu etika atau sopan santun pergaulan, 

karena menunjukkan saling perhatian di antara mereka. Pandangan 

keluar ruangan, langit-langit, lantai papan tulis atau pada siswa 

tertentu hendaknya dihindari guna menjaga wibawa guru dan 

perhatian siswa. 

b. Sikap itu sangat berpengaruh dalam diri seseorang, dan sikap adalah 

salah satu faktor yang terdapat di dalam diri seseorang. Karena 

dengan sikap bahwa orang itu mempunyai yang dapat dipertanggung 

jawabkan. Sikap yang dimaksud adalah sikap mengajar guru di 

depan murid. 

c. Minat belajar suatu kemampuan umum yang dimiliki siswa untuk 

mencapai hasil belajar yang optimal yang dapat ditunjukkan dengan 



kegiatan belajar. Minat belajar yang dimaksud disini adalah minat 

belajar siswa kelas X di MA Sahabat Abah. 

3. Pertanyaan Penelitian 

a. Bagaimana perhatian dan sikap mengajar guru di MA Sahabat Abah 

Gintung Kidul Kec. Ciwaringin Kab. Cirebon? 

b. Bagaimana minat belajar siswa kelas X pada mata pelajaran IPS 

Ekonomi di MA Sahabat Abah Gintung Kidul Kec. Ciwaringin Kab. 

Cirebon? 

c. Seberapa besar pengaruh perhatian dan sikap mengajar Guru 

terhadap minat belajar siswa dalam mempelajari IPS Ekonomi di 

MA Sahabat Abah Gintung Kidul Kec. Ciwaringin Kab. Cirebon? 

 

C. Tujuan Penelitian  

a. Mendapatkan data tentang perhatian dan sikap mengajar guru di MA 

Sahabat Abah Gintung Kidul Kec. Ciwaringin Kab. Cirebon. 

b. Mendapatkan data tentang minat belajar siswa kelas X pada mata 

pelajaran IPS Ekonomi di MA Sahabat Abah Gintung Kidul Kec. 

Ciwaringin Kab. Cirebon. 

c. Mendapatkan data tentang pengaruh perhatian dan sikap mengajar Guru 

terhadap minat belajar siswa dalam mempelajari IPS Ekonomi di MA 

Sahabat Abah Gintung Kidul Kec. Ciwaringin Kab. Cirebon. 

 

 



D. Kerangka Berpikir  

Perhatian sangatlah penting dalam mengikuti kegiatan dengan baik, 

dan hal ini akan berpengaruh pula terhadap minat siswa dalam belajar. 

Menurut Sumadi Suryabrata “perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran 

yang menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan.” Kemudian Wasti 

Sumanto berpendapat (1998 63) “perhatian adalah pemusatan tenaga atau 

kekuatan jiwa tertentu kepada suatu obyek, atau pendayagunaan kesadaran 

untuk menyertai suatu aktivitas.” 

Aktivitas yang disertai dengan perhatian intensif akan lebih sukses 

dan prestasinya pun akan lebih tinggi. Maka dari itu sebagai seorang guru 

harus selalu berusaha untuk menarik perhatian anak didiknya sehingga 

mereka mempunyai minat terhadap pelajaran yang diajarkannya. 

Menurut ahli Psikologi, istilah perhatian dirumuskan sebagai 

pemusatan energi tertuju pada objek, juga diartikan sebagai kesadaran yang 

menyertai suatu aktifitas yang sedang dilakukan. Menuruit Slameto 

(1998:246) Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi minat belajar siswa 

antaralain adalah perhatian Guru. 

Berkowitz, dalam Azwar (2000:5) menerangkan sikap seseorang 

pada suatu objek adalah perasaan atau emosi, dan faktor kedua adalah 

reaksi/respon atau kecenderungan untuk bereaksi. Sebagai reaksi maka 

sikap selalu berhubungan dengan dua alternatif, yaitu senang (like) atau 

tidak senang (dislike), menurut dan melaksanakan atau menjauhi 

/menghindari sesuatu. 



Dengan sikap mengajar Guru yang baik, maka dapat menarik 

perhatian siswa untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan Guru tersebut, 

sehingga tanpa disadari guru sudah membangkitkan minat belajar siswa. 

Minat adalah kecenderungan dalam diri individu untuk tertarik pada 

sesuatu objek atau menyenangi sesuatu objek (Sumadi Suryabrata, 1988 

:109). Minat adalah sesuatu pemusatan perhatian yang tidak disengaja yang 

terlahir dengan penuh kemauannya dan yang tergantung dari bakat dan 

lingkungan.  

Sumadi Suryabrata (2000:233) menjelaskan bahwa perhatian Guru 

dengan penuh kasih sayang mengajarkan anak didiknya, akan 

menumbuhkan aktivitas anak sebagai suatu potensi yang sangat berharga 

untuk menumbuhkan minat belajarnya. 

Guru mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu 

menumbuhkan minat siswa dalam mempelajari IPS Ekonomi. Siswa dengan 

intensitas perhatian yang tinggi dan sikap mengajar yang baik dari guru 

akan cepat menumbuhkan minat siswa untuk mempelajari IPS Ekonomi. 

Dengan perhatian dan sikap mengajar guru yang dilakukan secara kontinu 

maka guru juga dapat mengetahui sedini mungkin kesulitan yang dihadapi 

anak dalam belajar. Dengan perhatian yang cukup diarahkan kepada 

muridnya, akan mudah dibantu melalui proses belajar di kelas, maupun di 

luar kelas. 



Tentu saja guru segera mengambil sikap yang positif untuk 

membantu anak didiknya dalam mempelajari pelajaran IPS Ekonomi. 

Dengan memberikan perhatian pada setiap siswa serta sikap mengajar guru 

yang baik, maka siswa dengan sendirinya timbul rasa senang dalam belajar, 

dari situlah minat belajar siswa akan tumbuh. Berdasarkan uraian diatas, 

diduga terdapat pengaruh perhatian dan sikap mengajar guru terhadap minat 

mempelajari pelajaran IPS Ekonomi.  

Gambar 1 
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E. Hipotesis 

Menurut Anas Sudijono (1992:219) hipotesis adalah “asumsi atau 

dugaan mengenai sesuatu yang dibuat untuk melaksanakan pengecekan”. 

Berdasarkan pendapat tersebut maka penulis merumuskan hipotesisnya 

sebagai berikut: 

Ha  : Terdapat pengaruh perhatian dan sikap mengajar Guru terhadap 

minat belajar siswa dalam mempelajari IPS Ekonomi di MA 

Sahabat Abah Gintung Kidul Kec. Ciwaringin Kab. Cirebon. 

Ho  : Tidak terdapat pengaruh pengaruh perhatian dan sikap mengajar 

Guru terhadap minat belajar siswa dalam mempelajari IPS 

Ekonomi di MA Sahabat Abah Gintung Kidul Kec. Ciwaringin 

Kab. Cirebon.  
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