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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Sekolah 

Sekolah adalah tempat didikan bagi anak anak, tujuan dari sekolah adalah 

mengajar tentang mengajarkan anak untuk menjadi anak yang mampu memajukan 

bangsa. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa / 

murid di bawah pengawasan guru. Sebagian besar negara memiliki sistem 

pendidikan formal, yang umumnya wajib. Dalam sistem ini, siswa kemajuan 

melalui serangkaian sekolah. Nama-nama untuk sekolah-sekolah ini bervariasi 

menurut negara, tetapi umumnya termasuk sekolah dasar untuk anak-anak muda 

dan sekolah menengah untuk remaja yang telah menyelesaikan pendidikan dasar. 

Selain sekolah-sekolah inti, siswa di negara tertentu juga mungkin memiliki 

akses dan mengikuti sekolah-sekolah baik sebelum dan sesudah pendidikan dasar 

dan menengah. TK atau pra-sekolah menyediakan sekolah beberapa anak-anak 

yang sangat muda (biasanya umur 3-5 tahun). Universitas, sekolah kejuruan, 

perguruan tinggi atau seminari mungkin tersedia setelah sekolah menengah. 

Sebuah sekolah mungkin juga didedikasikan untuk satu bidang tertentu, seperti 

sekolah ekonomi atau sekolah tari. Alternatif sekolah dapat menyediakan 

kurikulum dan metode non-tradisional. 

Ada juga sekolah non-pemerintah, yang disebut sekolah swasta. Sekolah 

swasta mungkin untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus ketika pemerintah 

tidak bisa memberi sekolah khusus bagi mereka; keagamaan, seperti sekolah 

Islam, sekolah Kristen, hawzas, yeshivas dan lain-lain, atau sekolah yang 

memiliki standar pendidikan yang lebih tinggi atau berusaha untuk 

mengembangkan prestasi pribadi lainnya. Sekolah untuk orang dewasa meliputi 

lembaga-lembaga pelatihan perusahaan dan pendidikan dan pelatihan militer. 
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Dalam homeschooling dan sekolah online, pengajaran dan pembelajaran 

berlangsung di luar gedung sekolah. Kata sekolah berasal dari Bahasa Latin: 

skhole, scola, scolae atau skhola yang memiliki arti: waktu luang atau waktu 

senggang, dimana ketika itu sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-

anak di tengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan 

waktu untuk menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang 

itu adalah mempelajari cara berhitung, cara membaca huruf dan mengenal tentang 

moral (budi pekerti) dan estetika (seni). Untuk mendampingi dalam kegiatan scola 

anak-anak didampingi oleh orang ahli dan mengerti tentang psikologi anak, 

sehingga memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada anak untuk 

menciptakan sendiri dunianya melalui berbagai pelajaran di atas. 

Saat ini, kata sekolah berubah arti menjadi: merupakan bangunan atau 

lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi 

pelajaran.Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah. Kepala sekolah dibantu 

oleh wakil kepala sekolah.Jumlah wakil kepala sekolah di setiap sekolah berbeda, 

tergantung dengan kebutuhannya. Bangunan sekolah disusun meninggi untuk 

memanfaatkan tanah yang tersedia dan dapat diisi dengan fasilitas yang lain. 

Ketersediaan sarana dalam suatu sekolah mempunyai peran penting dalam 

terlaksananya proses pendidikan. 

Menurut statusnya, sekolah terbagi dari sekolah negeri dan sekolah swasta. 

Sekolah negeri, yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, mulai dari 

sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah 

menengah kejuruan dan perguruan tinggi. Sekolah swasta, yaitu sekolah yang 

diselenggarakan oleh non-pemerintah/swasta, penyelenggara berupa badan berupa 

yayasan pendidikan yang sampai saat ini badan hukum penyelenggara pendidikan 

masih berupa rancangan peraturan pemerintah. 

Sekolah menengah kejuruan melakukan proses belajar mengajar baik teori 

maupun praktik yang berlangsung di sekolah maupun di industri diharapkan dapat 

menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sekolah menengah kejuruan 

mengutamakan pada penyiapan siswa untuk berlomba memasuki lapangan kerja. 
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Menurut Fajar Hendra Utomo (2009, hlm. 9), tujuan Sekolah Menengah 

Kejuruan yaitu untuk mempersiapkan, memilih dan menempatkan calon tenaga 

keja sesuai dengan tanda-tanda pasar kerja. Berbeda dengan pendapat Fajar 

Hendra Utomo, menurut Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1990 pasal 2 ayat (1) 

menyebutkan bahwa sekolah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan siswa dalam pengembangan diri dan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah 

No.24 Tahun 1990 pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa sekolah kejuruan bertujuan 

untuk menyiapkan siswa dalam memenuhi lapangan kerja, menyiapkan siswa agar 

mampu memiliki karir dan menyiapkan tamatan agar menjadi warga Negara yang 

produktif, adaptif dan normatif. Secara garis besar tujuan diselenggarakan sekolah 

kejuruan adalah untuk membekali lulusan dengan kompetensi yang berguna bagi 

diri sendiri dalam karir dan kehidupan bermasyarakat. Tujuan sekolah menengah 

kejuruan akan lebih terarah jika kurikulum yang digunakan tepat dan dilaksanakan 

dengan baik. 

 

1. Perbedaan Sekolah Swasta dan Sekolah Negeri 

Perbedaan pertama dan utama antara sekolah negeri dan sekolah 

swasta, terletak pada dasar hukum. Meskipun sekolah negeri dan sekolah 

swasta melayani bidang jasa serta masyarakat yang sama, tapi payung 

hukumnya berbeda.  Sekolah swasta diharuskan tunduk pada UU Yayasan 

(UU No.28 Tahun 2008), sedangkan sekolah negeri mengacu pada UU 

Sistim Pendidikan Nasional (UU No.20 Tahun 2003) Pasal 50 ayat 6. 

Maka berdampak: 

a. Sekolah swasta mengalami diskriminasi struktural : 

- Diskriminasi pada penerimaan siswa baru (Pendaftaran siswa 

baru di sekolah swasta harus menunggu selesainya pendaftaran 

siswa baru di sekolah negeri, sehingga sekolah swasta 

dikondisikan menjadi “buangan”  anak-anak yang tidak diterima 

di sekolah negeri). 
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- Diskriminasi bagi keberlanjutan studi alumninya (Quota terbatas 

yang diberikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) bagi lulusan 

sekolah swasta  

- Diskriminasi pada pengembangan SDM-nya (Quota terbatas 

pada program sertifikasi dan diklat – hal itupun harus menunggu 

jatah setelah sebagian besar SDM di sekolah negeri selesai 

merampungkan progam sertifikasi dan diklatnya) 

b. Sekolah swasta menjadi “anak tiri” karena kucuran dana dan 

fasilitasnya berbeda dari sekolah negeri – hanya sekolah negeri 

yang mendapat kelimpahan dana 20% APBN (UU No.20 Tahun 

2003 tentang Sisdiknas) 

c. Pengembangan sekolah swasta terhambat dan kreativitasnya 

terpasung karena Permendiknas No.22, No.23, No.24 Tahun 

2006 yang memungkinkan semua sekolah menerapkan 

kurikulumnya sendiri, menjadi semua sekolah wajib 

menerapkan kurikulum (KTSP) yang sudah ditetapkan oleh 

Dinas Pendidikan setempat.  Di Prov. DKI Jaya, semua SMA 

wajib menggunakan kurikulum SAS (Sistim Administrasi 

Sekolah) yang dibandrol seharga Rp. 40 juta per SMA, dan di 

Prov. Jabar, semua sekolah wajib mengadopsi KTSP BIMTEK 

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Bimbingan Teknis). 

Sedangkan keuntungan dan kerugian dari sekolah swasta dan negeri 

adalah sebagai berikut ini: 

 

Sekolah Negeri:  

 Keuntungan:  1.

1. biaya sekolah lebih murah  

2. jauh dari gaya hidup mewah (biasanya di sekolah swasta lingkungan 

pergaulannya mewah)  

 Kerugian:  2.

1. fasilitas kurang memadai karena keterbatasan sumber dana  
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2. guru yang kurang berperan aktif dalam mendidik siswa, kebanyakan 

mengajar seadanya saja, tidak mencoba mengenal dekat siswanya  

 

Sekolah Swasta  

a. Keuntungan:  

1. kualitas gurunya lebih baik, cara mengajar lebih variatif dan gurunya 

mendidik dengan lebih baik.  

2. fasilitas lebih memadai karena sumber dananya lebih memadai 

daripada SMA negeri  

3. ekstrakurikuler lebih banyak dan pengelolaannya pun lebih serius, 

bahkan di beberapa sekolah swasta ada match club dan ekskul lain 

yang menunjang ilmu eksakta mereka.  

b. Kerugian:  

1. biaya mahal  

2. orang tua harus mengawasi anaknya agar tidak terjerumus ke 

pengaruh negatif gaya hidup mewah 

 

Peranan lembaga pendidikan swasta: 

1. Lembaga ini sangat dekat dengan masyarakat, karena pendirian dan 

sumber biayanya berasal dari masyarakat langsung, organisasi sosial 

dan yayasan milik masyarakat atau kelompok orang. 

2. Walaupun kurikulum dan evaluasinya sesuai manajemen dan 

pendanaannya sesuai standar nasional pendidikan, tetapi dalam hal-hal 

khusus terutama yang berhubungan dengan suasana busana dan 

kulturalnya bisa diatur oleh yayasan atau kelompok pendiri sekolah 

itu. 

3. Penyebaran lembaga pendidikan swasta meliputi wilayah perkotaan 

sampai ke desa-desa. 

4. Jenjang pendidikan swasta sudah mencakup sekolah taman kanak-

kanak sampai perguruan tinggi. 



11 
 

 
 

5. Peminat sekolah dan perguruan tinggi swasta sangat banyak, bahkan 

pada tingkat perguruan tinggi, peminatnya melebihi mahasiswa 

Perguruan Tinggi Negeri. 

2. Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) 

SMK merupakan jenis pendidikan menengah, sebagaimana ditegaskan 

dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan Pada Pasal 15 dan Pasal 18 

yang menjelaskan bahwa SMK merupakan bentuk pendidikan menengah 

atas kejuruan. Tujuan SMK sebagai lembaga pendidikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta 

mengembangkan sikap profesional. 

2. Menyiapkan siswa agar mampu memilih karier, mampu berkompetisi, 

dan mampu mengembangkan diri. 

3. Menyiapkan tenaga kerja tingkat rnenengah untuk mengisi kebutuhan 

dunia usaha dan industri pada masa kini dan masa yang akan datang. 

4. Menyiapkan lulusan yang bermutu agar menjadi warga negara yang 

produktif, adaptif, dan kreatif. 

 

Sekolah menengah kejuruan (SMK) adalah salah satu bentuk satuan 

pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada 

jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk 

lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara 

SMP/MTs. SMK sering disebut juga STM (Sekolah Teknik Menengah). 

 

a. Tata Tertib 

a) Pengertian Tata Tertib Sekolah 

Tata tertib adalah kumpuloan aturan-aturan yang dibuat secara 

tertulis dan mengikat anggota masyarakat. Tata tertib sekolah 

merupakan aturan yang harus dipatuhi setiap warga sekolah tempat 
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berlangsungnya proses belajar mengajar. Pelaksanaan tata tertib 

sekolah akan dapat berjalan dengan baik jika guru, aparat sekolah dan 

siswa saling mendukung tata tertib sekolah. Kurangnya dukungan dari 

siswa akan mengakibatkan kurang berartinya tata tertib sekolah yang 

diterapkan di sekolah. Menurut Rifa’i (2011, hlm. 139) tata tertib 

sekolah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara 

satu dengan yang lain sebagai aturan yang berlaku di sekolah agar 

proses pendidkan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. 

Menurut Suharsimi (1990, hlm. 122), peraturan tata tertib 

merupakan sesuatu untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi 

pada diri siswa. 

B. Peraturan mengacu pada patokan atau standar yang sifatnya umum 

dan harus dipatuhi oleh siswa. Misalnya, peraturan tentang kondisi 

yang harus dipatuhi oleh siswa di dalam kelas pada waktu pelajaran 

sedang berlangsung. 

C. Tata tertib merujuk pada paatokan atau standar untuk aktivitas 

khusus. Misalnya, tentang penggunaan seragam, penggunaan 

laboratorium, mengikuti upacara bendera, mengerjakan tugas 

rumah, pembayaran SPP dan lain sebagainya. 

Di sekolah, gurulah yang diberi tanggung jawab untuk 

menyampaikan dan mengontrol berlakunya tata tertib sekolah. 

Menurut Suharsimi, (1990, hlm. 123) pada hakikatnya semua 

peraturan tata tertib sekolah memiliki tiga unsur yaitu: 

1) Tingkah laku yang diharuskan dan yang dilarang. 

2) Sanksi atau akibat yang menjadi tanggung jawab pelanggar 

peraturan. 

3) Prosedur untuk menyampaikan tata tertib kepada subjek yang 

dikenai tata tertib tersebut. 

 

4) Tujuan Tata Tertib Sekolah 



13 
 

 
 

Secara umum tujuan tata tertib sekolah adalah agar semua warga 

sekolah mengetahui apa tugas, hak dan kewajiban. Serta 

melaksanakan dengan baik sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan 

dengan lancar. 

Menurut Rifai’i, (2011, hlm. 141), tata tertib sekolah dibuat dengan 

tujuan sebagai berikut: 

 

1) Agar siswa mengetahui tugas, hak dan kewajibannya. 

2) Agar siswa mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan kreativitas 

mengikat serta terhindar dari masalah-masalah yang dapat 

menyulitkan dirinya. 

3) Agar siswa mengetahui dan melaksanakan dengan baik 

intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. 

Tata tertib sekolah sebagaimana tercantum di dalam Instruksi 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14/4/1974 mencakup 

aspek-aspek sebagai berikut: 

1) Tugas dan kewajiban (dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstra 

kurikuler). 

2) Larangan-larangan bagi para siswa.  

3) Sanksi-sanksi bagi para siswa 

Menurut Gunarsa dan Singgih (1995, hlm. 136), fungsi dari tata 

tertib adalah agar siswa dapat dengan mudah mengendalikan diri, 

menghormati dan mematuhi otoritas. 

 

5) Tipe-Tipe Kepatuhan Siswa Terhadap Tata Tertib Sekolah 

Graham Sanjaya melihat empat faktor yang merupakan dasar 

kepatuhan seseorang terhadap nilai tertentu. 

1) Normativist, kepatuhan pada norma-norma hukum. 

2) Integralist, kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran dengan 

pertimbangan-pertimbangan yang rasional. 

3) Fenomenalist, kepatuhan berdasarkan suara hati. 
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4) Hedonist, kepatuhan berdasarkan kepentingan diri sendiri. 

Dari keempat faktor yang menjadi dasar kepatuhan setiap 

individu tentu saja yang kita harapkan adalah kepatuhan yang bersifat 

Normativist. Sebab kepatuhan semacam ini adalah kepatuhan yang 

didasari kesadaran akan nilai, tanpa memedulikan apakah tingkah laku 

itu menguntungkan untuk dirinya atau tidak.  

Pada sumber yang sama yang sama dijelaskan bahwa dari empat 

faktor diatas terdapat lima tipe kepatuhan, yaitu: 

1) Otoritarian, kepatuhan tanpa reserve (kepatuhan yang ikut-ikutan). 

2) Conformist, penyesuaian diri terhadap orang lain, kepatuhan 

berorientasi pada untung dan rugi dan penyesuaian kepentingan 

individu dengan kepentingan masyarakat. 

3) Compulsive deviant, kepatuhan yang tidak konsisten. 

4) Hedonic psikopatik, kepatuhan terhadap kekayaan tanpa 

memperhitungkan kepentingan orang lain. 

5) Supramoralist, kepatuhan karena keyakinan yang tinggi terhadap 

nilai-nilai moral. 

 

b. Fasilitas Belajar 

Fasilitas belajar identik dengan sarana prasarana pendidikan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, Bab VII Standar Sarana dan Prasarana, pasal 42 menegaskan 

bahwa (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi 

perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber 

belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang 

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur  dan 

berkelanjutan, (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana 

yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, 

ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpusstakaan, ruang 

laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, 

instalasi daya dan jasa, tempat olahraga, tempat beribadah, tempar 
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bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 

Mulyasa (2008) menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan sarana 

pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung 

dipergunakan dan menunjang proses pendidikan. Khususnya, proses 

belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat 

dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana 

pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang 

jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, 

taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara 

langsung untuk proses belajar mengajar. Seperti halaman sekolah sebagai 

lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan. 

Fasilitas belajar yang tersedia dapat mempengaruhi proses dan hasil 

belajar yang erat kaitannya dengan belajar teori. Kelengkapan fasilitas 

belajar dapat diartikan ketersediaan dari segala sesuatu (benda) yang 

dimiliki siswa dan dapat menunjang (baik secara langsung maupun tidak 

langsung) dalam proses belajar. Kelengkapan fasilitas belajar termasuk 

salah satu faktor non sosial (faktor eksternal). Sukardi (2003, hlm. 51) 

menjelaskan bahwa faktor-faktor non sosial dalam belajar adalah 

keadaan udara, cuaca, waktu (pagi, siang dan malam), hari/letak 

gedungnya, alat-alat yang dipakai untuk belajar. 

Ukuran dan jenis sekolah bervariasi, tergantung dari sumber daya dan 

tujuan penyelenggara pendidkan. Sebuah sekolah mungkin sangat 

sederhana dimana sebuah lokasi tempat bertemu seorang pengajar dan 

beberapa peserta didik, atau mungkin sebuah kompleks, bangunan besar 

dengan ratusan ruang dengan puluhan ribu tenaga kependidikan dan 

peserta didiknya. Berikut ini adalah sarana prasaran yang sering ditemui 

pada institusi sekolah berdaasarkan kegunaannya: 

Ruang belajar adalah suatu ruangan tempat kegiatan belajar 

mengajar dilangsungkan. Ruang belajar terdiri dari beberapa jenis sesuai 

fungsinya, yaitu: 
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1) Ruang kelas atau ruang tatap muka, ruang ini berfungsi sebagai 

ruangan tempat siswa menerima pelajaran melalui proses interaktif 

antara peserta didik dengan pendidik, ruang belajar terdiri dari 

berbagai ukuran dan fungsi. 

2) Ruang praktikum/laboratorium ruang yang berfungsi sebagai ruang 

tempat peserta didik menggali ilmu pengetahuan dan meningkatkan 

keahlian mereka melalui praktik, latihan, penelitian, dan percobaan. 

Ruang ini mempunyai kekhususan dan diberi nama sesuai 

kekhususannya tersebut. 

 

Fasilitas lain yang harus ada disebuah institusi sekoalah adalah ruang 

kantor. Ruang kantor adalah suatu tempat dimana tenaga kependidikan 

melakukan proses administrasi sekolah tersebut, pada institusi yang lebih 

besar ruang kantor merupakan sebuah gedung yang terpisah. 

Perpustakaan, sebagai satu institusi yang bergerak dalam bidang 

keilmuan, maka keberadaan perpustakaan sangat penting. Untuk 

meminjam buku, murid terlebuh dahulu harus mempunyai kartu 

peminjaman agar dapat meminjam sebuah buku. 

Halaman/Lapangan merupakan area umum yang mempunyai 

berbagai fungsi, diantaranya: tempat upacara, tempat olahraga, tempat 

kegiatan luar ruangan, tempat latihan, tempat bermain/beristirahat, dll. 

Fasilitas-fasilitas lain yang dibutuhkan oleh sebuah sekolah adalah 

kantin/cafetaria, ruang organisasi peserta didik (OSIS, Pramuka, dll), 

ruang komite, ruang keamanan, ruang produksi/penyiaran, ruang Unit 

Kesehatan Siswa (UKS), dll. 

Surya (1979, hlm. 80) mengemukakan bahwa ketersediaan fasilitas 

belajar yang memadai akan dapat tercapai hasil belajar yang lebih efisien 

dibandingkan dengan keadaan fasilitas belajar yang kurang memadai. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya 

kelengkapan fasilitas belajar untuk merangsang proses belajar mengajar. 
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B. Hakekat Sikap 

1. Konsep Tentang Sikap 

Para ahli telah banyak mengajukan definisi tentang sikap. Sikap atau 

dalam bahasa inggris disebut “attitude” adalah suatu cara bereaksi terhadap 

suatu bereaksi terhadap suatu perangsang atau objek (Ngalim Purwanto, 

1990, hlm.  141). Zimbardo dan Ebbesen, Lapierre dalam Alex Sobur (2003, 

hlm. 358) mendefinisikan 

“Sikap sebagai suatu pola perilaku, tedensi atau kesiapan antisipatif, 

predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara 

sederhana, sikap adalah respon terhadap stimulus sosial yang telah 

terkondisikan”. 

Zimbardo dan Ebbesen dalam Abu Ahmadi (2002, hlm. 163) 

berpendapat bahwa “sikap adalah suatu prediposisi (kondisi memilih) 

terhadap seseorang, ide atau obyek yang berisi komponen-komponen 

cognitive, affective dan behavior”. Menurut Slameto (2010, hlm. 188) 

bahwa “sikap mempunyai persamaan unsur, yaitu adanya kesediaan untuk 

berespon terhadap situasi”. Selanjutnya Triandis dalam Slameto (2010, hlm. 

188) mendefinisikan sikap sebagai berikut : “An attitude is an idea charged 

with emotion wich predisposes a class of action to a particular class of 

social situations”. Pendapat ini mengandung arti bahwa sikap mengandung 

tiga komponen, yaitu komponen kognitif, komponen afektif dan komponen 

tingkah laku (konasi). 

Syaodih (2008, hlm. 238) menyatakan bahwa:  

“Sikap merupakan kecenderungan perbuatan dan respon terhadap 

suatu obyek, berupa sesuatu yang konkret dan juga sesuatu yang 

abstrak, berbentuk penerimaan atau penolakan terhadap obyek 

tersebut”.  
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Sependapat dengan Syaodih, Abu Ahmadi (2002, hlm. 164) menyatakan 

bahwa “Sikap adalah kesiapan merespon yang sifatnya positif atau negatif 

terhadap suatu obyek atau situasi secara konsisten”. Sedangkan menurut 

Syah dalam Baharudin dan Esa Nur Wahyuni (2008, hlm. 24) menyatakan 

bahwa:  

“Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa 

kecenderungan untuk bertindak (respone tendensi) dengan cara yang 

relatif tetap terhadap obyek, orang, barang dan sebagainya, baik secara 

positif maupun negatif”.  

Sedangkan menurut Arikunto (2009, hlm. 182) menyatakan bahwa sikap 

mengandung pengertian-pengertian: 

a. Merupakan suatu kecenderungan yang ada pada seseorang untuk 

bereaksi. 

b. Belum dapat dikatakan mempunyai arti jika belum mewujud dalam 

perilaku. 

c. Sesuai dengan isi hati dan keyakinan pemiliknya. 

d. Menunjukkan arah positif dan negatif dari aspek psikologi. 

e. Mengandung unsur kognitif, afiktif dan psikometrik dan dapat diukur 

kebenarannya serta derajat arahnya. 

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah diungkapkan para ahli di 

atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sikap adalah reaksi atau respon yang 

bersifat positif atau negatif terhadap suatu obyek atau stimulus secara 

konsisten dan berulang-ulang. Komponen dari sikap meliputi aspek kognisi, 

aspek afeksi dan aspek konasi (behavior). 

 

2. Ciri-Ciri Sikap 

Sikap selain dapat berbentuk  sikap perorangan (individu) juga dapat 

berbentuk sikap sosial. Sikap individual adalah sikap yang dimiliki oleh 

individu tertentu, sedangkan sikap sosial adalah sikap yang dimiliki 

sekelompok orang terhadap suatu objek. Seperti telah dipaparkan 

sebelumnya bahwa sikap merupakan faktor yang ada dalam diri manusia 

yang dapat mendorong atau menimbulkan perilaku yang tertentu. Walaupun 
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demikian sikap mempunyai segi-segi perbedaan dengan aspek-aspek psikis 

lainnya, seperti pengetahuan (knowledge), keyakinan (belief), motif 

(motives), niat (intention). Berikut ini merupakan ciri-ciri sikap menurut 

Isbandi Rukminto Adi (1994, hlm. 181-182) : 

a. Sikap selalu menggambarkan hubungan antara subjek dengan objek.  

Tidak ada sikap yang tanpa objek. Objek ini bisa berupa benda, orang, 

ideologi, nilai-nilai sosial, lembaga masyarakat dan sebagainya. Oleh 

karena itu sikap selalu terbentuk atau dipelajari dalam hubungannya 

dengan objek-objek tertentu, yaitu melalui proses persepsi terhadap objek 

tertentu. Hubungan yang positif atau negatif antara individu dengan 

objek tertentu akan menimbulkan sikap tertentu pula dari individu 

terhadap objek tersebut.  

b. Sikap tidak dibawa sejak lahir, tetapi dipelajari dan dibentuk berdasarkan 

pengalaman dan latihan.  

Ini berarti bahwa manusia pada waktu dilahirkan belum membawa sikap-

sikap tertentu terhadap sesuatu objek sehingga sikap itu terbentuk dalam 

perkembangan individu yang bersangkutan.  

c. Karena sikap dapat dipelajari, maka sikap dapat berubah-ubah, meskipun 

relatif sulit berubah.  

Sikap mempunyai kecenderunagn stabil sekalipun sikap itu dapat 

mengalami perubahan. Sikap itu dibentuk ataupun dipelajari dalam 

hubungannya dengan objek-objek tertentu.  

d. Sikap tidak menghilang walau kebutuhan sudah dipenuhi.  

Sikap tersebut akan sulit berubah, dan kalaupun dapat berubah akan 

memakan waktu yang relatif lama. 

e. Sikap tidak hanya satu macam, melainkan sangat beragam sesuai dengan 

objek yang menjadi pusat perhatiannya.  

f. Dalam sikap tersangkut pula faktor motivasi dan perasaan.  

Ini berarti bahwa sikap terhadap sesuatu objek tertentu akan selalu diikuti 

oleh perasaan tertentu yang dapat bersifat positif (menyenangkan) 

ataupun negatif (tidak menyenangkan) terhadap objek tersebut. Di 
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samping itu sikap juga mengandung motivasi, ini berarti bahwa sikap 

mempunyai daya dorong bagi individu untuk berperilaku secara tertentu 

terhadap objek yang dihadapinya   

 

3. Komponen Sikap 

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan para ahli di atas, 

terdapat 3 (tiga) komponen sikap, yaitu komponen kognisi, komponen 

afeksi dan komponen konasi. Kognisi berhubungan dengan penggunaan 

pikiran atau rasio di dalam mengenal, memahami dan memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Afeksi berhubungan 

dengan penghayatan perasaan, moral dan nilai-nilai. Sedang konasi 

berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang mengandung gerakan-gerakan 

motorik. Sebagian besar dari perilaku psikomotorik dapat nampak keluar, 

sedang pada kognitif dan apektif hanya sebagian kecil saja yang dapat 

nampak keluar. 

Hal ini sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Ahmadi 

dalam Irawan (2006, hlm. 12), sikap melibatkan 3 komponen yang saling 

berhubungan, yaitu: 

a. Komponen cognitive : berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran 

yang didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan obyek. 

b. Komponen affective : menunjuk pada dimensi emosional dari sikap, 

yaitu emosi yang berhubungan dengan obyek. Obyek disini dirasakan 

menyenangkan atau tidak menyenangkan. 

c. Komponen behavior atau conative : melibatkan salah satu predisposisi 

untuk bertindak terhadap obyek. 

Setiap komponen mempunyai wujud, ciri dan tugas masing-masing 

yang menampakkan dirinya pada kondisi individu manusia sebagai pribadi. 

Hal ini dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut: 

a. Komponen kognisi akan menjawab pertanyaan pertanyaan yang 

dipikirkan atau dipandang seseorang mengenai suatu obyek. 
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b. Komponen afeksi akan menjawab tentang apa yang dirasakan oleh 

seseorang, senang atau tidak senang terhadap suatu obyek.  

c. Komponen konasi akan menjawab tentang bagaimana 

kesediaan/kesiapan seseorang untuk bertindak terhadap suatu obyek. 

 

4. Pembentukan dan Perubahan Sikap 

Sikap tidak terjadi dengan sendirinya, sikap bisa timbul karena adanya 

stimulus/rangsangan. Sikap bisa berbentuk penerimaan (positif) dan bisa 

juga berbentuk penolakan (negatif) terhadap suatu obyek/stimulus atau 

rangsangan. Slameto (2010, hlm. 189) menyatakan bahwa : sikap terbentuk 

melalui bermacam macam cara, antara lain : 

a. Melalui pengalaman yang berulang-ulang atau dapat pula melaui suatu 

pengalaman yang disertai perasaan yang mendalam (pengalaman 

traumatik) 

b. Melalui imitasi, peniruan dapat terjadi tanpa sengaja, dapat pula dengan 

sengaja. Dalam hal terakhir individu harus mempunyai minat dan rasa 

kagum terhadap mode, disamping itu diperlukan pula pemahaman dan 

kemampuan untuk mengenal dan mengingat model yang hendak ditiru, 

peniruan akan terjadi lebih lancar bila dilakukan secara kelektif daripada 

perorangan. 

c. Melalui sugesti, seseorang membentuk suatu sikap terhadap obyek 

karena suatu alasan dan pemikiran yang jelas, tapi semata-mata karena 

pengaruh yang datang dari seseorang atau sesuatu yang mempunyai 

wibawa dalam pandangannya. 

d. Melalui identifikasi, seseorang meniru orang lain atau suatu 

organisasi/bahan tertentu didasari suatu keterikatan emosional sifatnya, 

meniru dalam hal ini lebih banyak dalam arti berusaha menyamai 

Sedangkan menurut Notoatmodjo dalam blogspot (2009) bahwa ada 

tiga komponen yang secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh 

(total atittude) yaitu: 
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a. Kognitif (cognitive), berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang 

berlaku atau apa yang benar bagi obyek sikap. Sekali kepercayaan itu 

telah terbentuk maka ia akan menjadi dasar seseorang mengenai apa yang 

dapat diharapkan dari obyek tertentu. 

b. Apektif (affective), menyangkut masalah emosional subyektif seseorang 

terhadap suatu obyek sikap. Secara umum komponen ini disamakan 

dengan perasaan yang dimiliki obyek tertentu 

c. Konatif (conative), komponen konatif atau komponen perilaku dalam 

struktur sikap menunjukkan begaimana perilaku atau kecenderungan 

berperilaku dengan yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan 

obyek sikap yang dihadapi. 

Meskipun terdapat banyak faktor yang menyebabkan sikap cenderung 

bertahan, namun dalam kenyataannya sikap tidak selamanya tetap atau bisa 

berubah, seperti yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa 

faktor yang dapat membentuk dan merubah sikap. Ahmadi dalam Irawan 

(2006, hlm. 14) mengemukakan faktor-faktor yang membentuk dan 

merubah sikap, antara lain: 

a. Faktor intern : faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri. 

Faktor itu berupa selectivity atau daya pilih seseorang untuk menerima 

dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Misalnya: orang 

yang sangat haus, akan lebih memperhatikan perangsang yang dapat 

menghilangkan hausnya daripada perangsang lain. 

b. Faktor ekstern : faktor yang terdapat diluar pribadi manusia. Faktor ini 

berupa interaksi sosial diluar kelompok. Misalnya: interaksi antara 

manusia dengan hasil kebudayaan manusia lain yangsampai padanya 

melalui alat-alat komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, majalah 

dan sebagainya. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembentukan 

sikap tidak terjadi dengan sendirinya melainkan karena adanya stimulus / 

rangsangan, baik dari luar maupun dari dalam yang bersifat positif ataupun 

negatif. 
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5. Faktor Yang Mempengaruhi Sikap 

Minat adalah kesadaran atau ketertarikan seseorang terhadap suatu 

objek, orang, masalah, atau situasi yang mempunyai kaitan dengan dirinya. 

Artinya, minat harus dipandang sebagai sesuatu kesadaran Karenanya minat 

merupakan aspek psikologis seseorang yang menaruh perhatian tinggi 

terhadap kegiatan tertentu dan mendorong yang bersangkutan untuk 

melakukan kegiatan tersebut. Sementara itu, tinggi rendahnya perhatian dan 

dorongan psikologis pada setiap orang belum tentu sama, maka tinggi 

rendahnya minat terhadap objek pada setiap orang juga belum tentu sama. 

Minat merupakan suatu motif yang menunjukkan arah perhatian dan 

aktivitas seseorang terhadap suatu objek karena merasa tertarik dan adanya 

kesadaran untuk melaksanakan suatu tindakan untuk mencapai tujuan. 

Minat seseorang akan muncul apabila individu tersebut mempunyai suatu 

kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan dasar telah terpenuhi, maka 

timbul keinginan untuk mulai memilih jenis kebutuhan yang lain yang 

disesuaikan dengan minat dan selera (Affif, 1987, hml. 32). 

Sesuai dengan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa minat 

adalah fungsi kejiwaan atau sambutan yang sadar untuk tertarik 

terhadapsuatu obyek baik berupa benda atau yang lain. Selain itu minat 

dapat timbul karena ada gaya tarik dari luar dan juga dating dari hati 

sanubari. 

Minat yang besar terhadap suatu hal merupakan modal yang besar 

untuk mencapai tujuan. Bila seseorang siswa memiliki ketertarikan terhadap 

bidang studi tertentu maka hal tersebut akan mempengaruhi dan membentuk 

diri serta kesadarannya. Artinya, melalui kesadaran itu siswa tersebut 

cenderung mempunyai keinginan yang lebih besar untuk hadir dan 

berhubungan dengan keinginan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih 

tinggi dengan harapan menambah ilmu untuk bekal hidup. 

 

6. Karakteristik sikap 
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Dalam salah satu definisi sikap  yang telah dikemukakan, dikatkan 

bahwa sikap merupakan respon evaluatif yang dapat berbentuk positif 

maupun negatif. Hal ini berarti bahwa dalam sikap terkandung adanya 

preferensi atau rasa suka-tak suka terhadap sesuatu sebagai objek sikap. 

Sekilas, tampaknya sikap hanya berjalan pada satu dimensi kontinum 

afektif. 

Sesungguhnya sikap dapat dipahami lebih daripada sekedar seberapa 

favorabel atau seberapa tidak favorabelnya perasaan seseorang. Lebih dari 

sekedar seberapa positif atau seberapa negatifnya. Sikap dapat diungkap dan 

dipahami dari dimensinya yang lain. 

Dalam bukunya yang berjdul Principles of Educational and 

Psichological Measurement and Evaluation, Sax mengungkapkan beberapa 

karakteristik (dimensi) sikap. Karakteristik tersebut adalah arah, intensitas, 

keleluasaan, konsistensi, dan spontanitasnya. 

Sikap mempunyai arah, artinya sikap terpilah pada dua arah 

kesetujuan yaitu apakah setuju atau tidak setuju, apakah mendukung atau 

tidak mendukung, apakah memihak atau tidak memihak terhadap sesuatu 

atau seseorang sebagai objek. Orang yang setuju, mendukung atau memihak 

terhadap suatu objek sikap berarti dia memiliki sikap yang arahnya positif 

sebaliknya mereka yang tidak setuju atau tidak mendukung dikatakan 

sebagai memiliki sikap yang arahnya negatif. 

Sikap memiliki intensitas, artinya kedalaman atau kekuatan sikap 

terhadap sesuatu belum tentu sama walaupun arahnya mungkin tidak 

berbeda. Dua orang yang sama tidak sukanya terhadap sesuatu, yaitu sama-

sama memiliki sikap yang berarah negatif belum tentu memiliki sikap 

negatif yang sama intensitasnya. Orang pertama mungkin tidak setuju tapi 

orang kedua sangat tidak setuju. Begitu juga sikap yang positif dapat 

berbeda kedalamannya bagi setiap orang, mulai dari agak setuju sampai 

pada kesetujuan yang ektrim. 

Sikap juga memiliki keluasan, maksudnya kesetujuan atau 

ketidaksetujuan terhadap suatu objek sikap dapat mengenai hanya aspek 
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yang sedikit dan sangat spesifik. Akan tetapi dapat pula mencakup banyak 

sekali aspek yang ada pada objek sikap.  

Sikap juga memiliki konsistensi, maksudnya adalah kesesuaian antara 

pernyataan sikap yang dikemukakan dengan responnya terhadap objek sikap 

termaksud. Konsistensi sikap diperlihatkan oleh keseuaian sikap antar 

waktu. Untuk dapat konsisten, sikap harus bertahan dalam diri individu 

untuk waktu yang relatif panjang. Sikap yang sangat cepat berubah, yang 

labil, yang tidak dapat bertahan lama dikatakan sebagai sikap yang 

inkonsisten. 

Karakteristik sikap yang terakhir adalah spontanitasnya, yaitu 

menyangkut sejauhmana kesiapan individu untuk menyatakan sikapnya 

secara spontan. Sikap dikatakan memiliki spontanitas yang tinggi apabila 

dapat dinyatakan secara terbuka tanpa harus melakukan pengungkapan atau 

desakan lebih dahulu agar individu mengemukakannya. Hal ini tampak dari 

pengamatan terhadap indikator sikap atau perilaku sewaktu individu 

berkesempatan untuk mengemukakan sikapnya. 

 

Pengukuran dan pemahaman sikap idealnya harus mencakup semua 

dimensi/karakteristik sikap yang sudah disebutkan di atas, akan tetapi untuk 

mengukur sikap dengan kesemua dimensi itu sangat sulit dilakukan 

sekaligus. Banyak diantara skala yang digunakan dalam pengukuran sikap 

hanya mengungkap dimensi arah dan intensitas sikap saja, yaitu dengan 

hanya menunjukkan kecenderungan bersikap positif atau negatif, dan 

memberikan tafsiran mengenai derajat kesetujuan terhadap respon individu. 

 

7. Struktur dan pembentukan sikap 

Mengikuti skema triadik, struktur sikap terdiri atas tiga komponen 

yang saling menunjang yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan 

komponen konatif. Komponen kognitif merupakan representasi dari apa 

yang dipercayai oleh individu pemilik sikap, komponen afektif merupakan 

perasaan yang menyangkut aspek emosional, dan komponen konatif 
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merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap 

yang dimiliki oleh seseorang. Kothandapani (dalam Middlebook, 1974) 

merumuskan ketiga komponen tersebut sebagai komponen kognitif 

(kepercayaan atau beliefs), komponen emosional (perasaan), dan komponen 

perilaku (tindakan). 

Mann (1969) menjelaskan bahwa komponen kognitif berisi persepsi, 

kepercayaan, dan stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu. 

Seringkali komponen kognitif ini dapat disamakan dengan pandangan 

(opini), terutama apabila menyangkut masalah isyu atau problem yang 

kontraversial. Komponen afektif merupakan perasaan individu terhadap 

objek sikap dan menyangkut masalah emosi. Aspek emosional inilah yang 

biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap dan merupakan 

aspek yang paling bertahan terhadap terhadap pengaruh-pengaruh yang 

mungkin akan mengubah sikap seseorang. Komponen perilaku berisi 

tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau untuk bereaksi terhadap 

sesuatu dengan cara-cara tertentu.  

Komponen perilaku atau komponen konasi dalam struktur sikap 

menunjukan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada 

dalam diri seseorang berkaitan dengan bjek sikap yang dihadapinya. Kaitan 

ini didasari oleh asumsi bahwa kepercayaan dan perasaan banyak 

mempengaruhi perilaku. Maksudnya, bagaimana orang berperilaku dalam 

situasi tertentu dan terhadap stimulus tertentu akan banyak ditentukan oleh 

bagaimana kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tersebut. 

Kecenderungan berperilaku secara konsisten, selaras dengan kepercayaan 

dan perasaan ini membentuk sikap individual. Karena itu, adalah lgis untuk 

mengharapkan bahwa sikap seseorang akan dicerminkannya dalam bentuk 

tendensi perilaku terhadap objek. 

Konsistensi antara kepercayaan sebagai komponen kognitif, perasaan 

sebagai komponen afektif, dengan tendensi perilaku sebagai komponen 

konasi seperti itulah yang menjadi landasan dalam usaha penyimpulan sikap 

yang dicermikan oleh jawaban terhadap skala sikap. Namun, keliru apabila 
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mengharapkan adanya hubungan yang sistematis langsung antara sikap 

dengan perilaku nyata dikarenakan sikap tidaklah merupakan determinan 

satu-satunya bagi perilaku. 

 

8. Metode pengukuran sikap 

Berbagai metode atau teknik pengukuran sikap telah dikembangkan 

oleh para ahli guna mengungkap sikap manusia dan memberikan interpretasi 

yang valid. Menurut Azwar (1997, hlm. 90) menyatakan bahwa pengukuran 

sikap dapat dilakukan dengan banyak metode, yaitu dengan metode 

observasi perilaku, penanyaan langsung, pengungkapan langsung, skala 

sikap dan pengukuran terselubung. Berikut adalan uraian mengenai 

beberapa diantara metode pengungkapan sikap secara historik telah banyak 

dilakukan orang. 

 

a. Observasi Perilaku 

Observasi perilaku merupakan salah satu cara pengungkapan sikap 

dengan cara mengobservasi/memperhatikan perilaku seseorang, sebab 

perilaku merupakan salah satu indikator sikap individu. Perilaku yang 

diamati mungkin saja dapat menjadi indikator sikap dalam konteks 

situasional tertentu, akan tetapi interpretasi sikap harus sangat berhati-hati 

apabila hanya didasarkan dari pengamatan terhadap perilaku yang 

ditampakkan oleh seseorang. 

 

b. Penanyaan Langsung 

Metode penananyaan langsung, yaitu salah satu metode yang 

digunakan untuk mengungkap sikap seseorang dengan cara menanyakan 

langsung tentang sesuatu hal yang berhubungan langsung dengan sikapnya. 

Asumsi yang mendasari metode penanyaan langsung guna pengungkapan 

sikap pertama adalah asumsi bahwa individu merupakan orang yang paling 

tau mengenai dirinya sendiri, dan yang kedua adalah asumsi keterusterangan 

bahwa manusia akana mengemukakan secara terbuka apa yang 
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dirasakannya, jawaban yang diberikan oleh mereka yang ditanya dijadikan 

indikator sikap mereka. Metode penanyaan langsung ini memiliki 

keterbatasan dan kelemahan yang mendasar, metode ini menghasilkan 

ukuran yang valid hanya apabila situasi dan kondisi yang memungkinkan 

keterbatasan berpendapat tanpa tekanan psikologis maupun fisik. 

 

c. Pengungkapan Langsung 

Metode pengungkapan langsung, yaitu salah satu metode yang 

digunakan dalam mengungkap  sikap seseorang dengan cara responden 

diminta menjawab langsung suatu pertanyaan sikap tertulis denganmemberi 

tanda setuju atau tidak setuju. Problem utama dalam pengukuran dengan 

item tunggal adalah masalah realibilitas hasilnya, item tunggal terlalu 

terbuka terhadap sumber eror pengukuran, eror yang terjadi dapat berkaitan 

dengan masalah kalimat atau redaksional pertanyaannya yang mungkin 

kurang jelas, mungkin sulit untuk dipahami, mungkin mengandung istilah 

teknis yang punya arti kata khusus dan mungkin pula mempunyai 

pengertian yang sensitif sehingga jawaban yang diinginkan dari individu 

tidak menggambarkan jawaban yang seharusnya. 

 

d. Skala Sikap 

Skala sikap merupakan metode yang kini pali banyak digunakan, 

karena dianggap sebagai yang paling dapat diandalkan adalah dengan 

menggunakan daftar pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh 

individu. Skala sikap berupa kumpulan pertanyaan-pertanyaan mengenai 

suatu objek sikap, subjek pada setiap pernyataan itu kemudian dapat 

disimpulkan mengenai arah dan intensitas sikap seseorang. Penyusunan 

skala sikap sebagai instrument untuk mengukur sikap individu maupun 

sikap kelompok bukanlah hal yang mudah, salah satu sifat skala sikap 

adalah pertanyaannya yang dapat berupa pertanyaan langsung yang jelas 

tujuan dan ukurannya akan tetapi dapat pula berupa pernyataan tidak 

langsung yang tampak kurang jelas tujuan ukurannya bagi responden, untuk 
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mengurangi kemungkinan adanya eror pengukuran sakal sikap harus 

dirancang denganhati-hati dan sungguh-sungguh dan ditulis dengan 

mengikuti kaidah-kaidah penyusunan skala yang berlaku. 

 

e. Pengukuran Terselubung 

Metode pengukuran terselubung (convert measures) sebenarnya 

berorientasi kembali ke metode observasi perilaku, akan tetapi sebagai 

objek pengamatan bukan lagi perilaku tampak yang disadari atau disengaja 

dilakukan oleh seseorang melainkan reaksi-reaksi fisiologis yang terjadi 

lebih di luar kendali orang yang bersangkutan. 

 

Berdasarkan pemaparan metode pengukuran sikap diatas, dalam penelitian 

ini mengambil skala sikap, dikarenakan menurut Azwar (1997, hlm. 105) metode 

skala sikap merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh para peneliti, 

selain praktis, skala sikap yang dirancang dengan baik pada umumnya memiliki 

reliabilitas yang memuaskan. Skala sikap pada penelitian ini diberi batasan pada 

arah dan intensitas sikap siswa terhadap pengaruh perunahan status sekolah.  

 

C. Pengertian Pemahaman 

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, 

sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara memahami  (Em Zul, 

Fajri & Ratu Aprilia Senja, 2008, hlm. 607-608) 

Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya (1) pengertian; 

pengetahuan yang banyak, (2) pendapat, pikiran, (3) aliran; pandangan, (4) 

mengerti benar (akan); tahu benar (akan); (5) pandai dan mengerti benar. Apabila 

mendapat imbuhan me- i menjadi memahami, berarti : (1) mengerti benar (akan); 

mengetahui benar, (2) memaklumi. Dan jika mendapat imbuhan pe- an menjadi 

pemahaman, artinya (1) proses, (2) perbuatan, (3) cara memahami atau 

memahamkan (mempelajari baik-baik supaya paham) (Depdikbud, 1994, hlm. 
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74). Sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara 

memahami cara mempelajari baik-baik supaya paham dan pengetahuan banyak. 

Menurut Poesprodjo (1987, hlm. 52-53) bahwa pemahaman bukan kegiatan 

berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri disituasi atau 

dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain didalam 

erlebnis (sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman 

pikiran), pengalaman yang terhayati. Pemahaman merupakan suatu kegiatan 

berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam orang lain. 

Pemahaman (comprehension), kemampuan ini umumnya mendapat 

penekanan dalam proses belajar mengajar. Menurut Bloom “Here we are using 

the tern “comprehension“ to include those objectives, behaviors, or responses 

which represent an understanding of the literal message contained in a 

communication.“ Artinya : Disini menggunakan pengertian pemahaman 

mencakup tujuan, tingkah laku, atau tanggapan mencerminkan sesuatu 

pemahaman pesan tertulis yang termuat dalam satu komunikasi. Oleh sebab itu 

siswa dituntut memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang 

sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan 

menghubungkan dengan hal-hal yang lain. (Bloom Benyamin, 1975, hlm. 89). 

Pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari 

bahan yang dipelajari (W.S. Winkel, 1996, hlm. 245). W.S Winkel mengambil 

dari taksonmi Bloom, yaitu suatu taksonomi yang dikembangkan untuk 

mengklasifikasikan tujuan instruksional. Bloom membagi kedalam 3 kategori, 

yaitu termasuk salah satu bagian dari aspek kognitif karena dalam ranah kognitif 

tersebut terdapat aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, 

dan evaluasi. Keenam aspek di bidang kognitif ini merupakan hirarki kesukaran 

tingkat berpikir dari yang rendah sampai yang tertinggi. 

Hasil belajar pemahaman merupakan tipe belajar yang lebih tinggi 

dibandingkan tipe belajar pengetahuan (Nana Sudjana, 1992, hlm. 24) 

menyatakan bahwa pemahaman dapat dibedakan kedalam 3 kategori, yaitu : (1) 

tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam 

arti yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip, (2) tingkat 
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kedua adalah pemahaman penafsiran yaitu menghubungkan bagian-bagian 

terendah dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian 

grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok dan 

(3) tingkat ketiga merupakan tingkat pemaknaan ektrapolasi. 

Memiliki pemahaman tingkat ektrapolasi berarti seseorang mampu melihat 

dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada 

pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta 

kemempuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan 

konsekuensinya. 

Sejalan dengan pendapat diatas, (Suke Silversius, 1991, hlm. 43-44) 

menyatakan bahwa pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu : (1) 

menerjemahkan (translation), pengertian menerjemahkan disini bukan saja 

pengalihan (translation), arti dari bahasa yang satu  kedalam bahasa yang lain, 

dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu model simbolik untuk 

mempermudah orang mempelajarinya. Pengalihan konsep yang dirumuskan 

dengan kata –kata kedalam gambar grafik dapat dimasukkan dalam kategori 

menerjemahkan, (2) menginterprestasi (interpretation), kemampuan ini lebih luas 

daripada menerjemahkan yaitu kemampuan untuk mengenal dan memahami ide 

utama suatu komunikasi, (3) mengektrapolasi (Extrapolation), agak lain dari 

menerjemahkan dan menafsirkan, tetapi lebih tinggi sifatnya. Ia menuntut 

kemampuan intelektual yang lebih tinggi. 

Menurut Suharsimi Arikunto (1995, hlm. 115) pemahaman (comprehension) 

siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana 

diantara fakta-fakta atau konsep. Menurut Nana Sudjana (1992, hlm. 24) 

pemahaman dapat dibedakan dalam tiga kategori antara lain :  

1. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan 

dalam arti yang sebenarnya, mengartikan prinsip-prinsip. 

2. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkan bagian-

bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan 

dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok. 

3. Tingkat ketiga merupakan tingkat tertinggi yaitu pemahaman ektrapolasi. 
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D. Profil SMK Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat 

1. Identitas Sekolah 

1. Nama Sekolah : SMK PEKERJAAN UMUM NEGERI 

BANDUNG PROVINSI JAWA 

BARAT 

2. Kelompok : TEKNOLOGI DAN INDUSTRI 

3. Nomor Statistik Sekolah : 32.20.260.12.014 

4. Alamat  

a. Jalan 

b. Kelurahan 

c. Klasifikasi geografis 

d. Kecamatan 

e. Kabupaten/Kota 

f.  Propinsi 

g. Kode Pos 

h. Telephone 

i. Jarak Sekolah Sejenis/ setingkat 

terdekat 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

 

Jl. Garut  No. 10 

Kacapiring 

Perkotaan 

Batununggal 

Kota Bandung 

Jawa Barat 

40271 

(022) 7208317 

1 Km 

5. Sekolah dibuka Tahun : 1961 

6. Status Sekolah : Negeri (berdasarkan Keputusan 

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi 

Jawa Barat No.819/30-Dikmenti 

tanggal 2 Januari 2012 

7. Waktu Penyelenggaraan : Pagi  

8. Tempat Penyelenggaraan Praktek : Sekolah Sendiri 

9. Tempat Pelaksanaan PKL 
: 1. Instansi Pemerintah 

2. Perusahaan Swasta 

10. SK Akreditasi terakhir 

: 

: 

Terakreditasi  “ A “   

Tanggal :  21 Oktober 2013 
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2. Sejarah SMK PU 

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 

No.819/30-Dikmenti tanggal 2 Januari 2012  SMK PU Negeri Bandung Provinsi 

Jawa Barat merupakan salah satu sekolah Negeri yang berada dibawah binaan 

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya status SMK PU Negeri 

Bandung merupakan sekolah swasta yang berada dibawah Yayasan Dharmaloka 

Provinsi Jawa Barat dengan nama SMK PU   Provinsi Jawa Barat. 

Awalnya Sekolah Teknologi Menengah Pekerjaan Umum atau disingkat 

STM PU Prop DT 1 Jabar didirikan di Bandung pada tahun 1961 berdasarkan SK 

Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat Nomor : 15/UP/VIII-b/i/61, tanggal 27 

Djuli 1961.  Sejak berdirinya sampai saat ini, sekolah berdomisili di Jl. Garut 

No.10 Bandung.  Adapun dasar pertimbangan Gubernur Kepala Daerah Djawa 

Barat menerbitkan SK diatas adalah sebagai berikut : 

1. Bahwa guna mengisi kekurangan tenaga teknik menengah pada Djawatan 

Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I dan II Djawa Barat untuk melaksanakan 

pembangunan sesuai dengan program pemerintah dibutuhkan sejumlah 

tenaga berpendidikan teknik menengah dalam jangka waktu pendek. 

2. Bahwa tenaga-tenaga tersebut diperlukan untuk mengisi lowongan tenaga-

tenaga teknik menengah yang telah diberhentikan dengan hak pensiun 

3. Bahwa hasil dari sekolah-sekolah Teknik Menengah yang ada di Djawa 

Barat belum dapat memenuhi kebutuhan dinas Pekerjaan Umum dalam 

lingkungan Daerah Tingkat I Djawa Barat. 

Dalam kurun waktu yang cukup panjang (± 45 tahun), STM-PU / SMK PU 

Propinsi Jawa Barat tetap eksis dan telah menghasilkan tenaga-tenaga teknik 

menengah dalam jumlah yang cukup besar , yaitu sebanyak ± 21.574 Orang  

tersebar di Jawa Barat atau bahkan di Propinsi-propinsi lainnya di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Adapun jurusan / Kompetensi Keahlian sesuai tahun berdiri sebagai berikut: 

1. Jurusan/ Program : Teknik Sipil/ Bangunan Air 
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Studi ( dari Tahun 1961 s/d 2000) 

2. Jurusan/ Program 

Studi 

: Teknik Mesin ( dari tahun 1968 s/d 1973) 

3. Jurusan/ Program 

Studi 

: Teknik Geodesi/ Survei dan Pemetaan    

 ( dari tahun 1971 s/d sekarang).  

4. Jurusan/ Program 

Studi 

: Teknik Konstruksi Bangunan ( dari tahun 2000 s/d 

Tahun 2003).  

5. Program Keahlian : Teknik Gambar Bangunan (dari tahun 2001 s/d 

sekarang). 

6. Program Keahlian : Teknik Komputer Jaringan ( 2004 – sekarang) 

7. Program Keahlian : Teknik  Mekanik Otomotif  ( 2004 – sekarang) 

8. Kompetensi 

Keahlian 

: Teknik Pemesinan (2013 ) 

9. Kompetensi  

Keahlian 

: Teknik Instalasi Tenaga Listrik (2013 ) 

Pada Tahun 2013 dibuka Kompetensi Keahlian baru yaitu Teknik 

Pemesinan dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik, sehingga sekarang  Kompetensi 

Keahlian yang ada  terdiri dari :  

1. Teknik Survei Pemetaan (TSP) 

2. Teknik Gambar Bangunan (TGB) 

3. Teknik Kendaraan Ringan (TKR) 

4. Teknik Komputer Jaringan (TKJ) 

5. Teknik Pemesinan (TPM) 

6. Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL) 

Dalam kurun waktu yang cukup panjang (± 42 tahun), SMK PU masih tetap 

eksis dan telah menghasilkan tenaga-tenaga teknik menengah dalam jumlah cukup 

besar, yaitu sebanyak 5.937 orang dari berbagai jurusan yang tersebar di Jawa 

Barat atau bahkan di provinsi-provinsi lainnya di wilayah Indonesia. 
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E. Program Keahlian Teknik Survey Pemetaan 

Survei didefenisikan sebuah ilmu, seni dan teknologi untuk menentuan 

posisi relatif, titik di atas, atau di bawah permukaan bumi. Dalam arti yang lebih 

umum, survey (geomatik) dapat didefenisikan; sebuah disiplin ilmu yang meliputi 

semua metode untuk mengukur dan mengumpulkan informasi tentang fisik bumi 

dan lingkungan, pengolahan informasi, dan menyebarluaskan berbagai produk 

yang dihasilkan untuk berbagai kebutuhan. 

Survei memiliki peran yang sangat penting sejak awal peradapan manusia. 

Diawali dengan melakukan pengukuran dan menandai batas-batas pada tanah-

tanah pribadi. Dengan berlalunya waktu, kepentingan akan bidang survei terus 

meningkat dengan meningkatnya permintaan untuk berbagai peta dan jenis spasial 

terkait informasi lainnya dan memperluas kebutuhan untuk menetapkan garis 

yang akurat dan  untuk membantu proyek konstruksi. 

Pada saat ini peran pengukuran dan pemantauan lingkungan kita menjadi 

semakin penting, hal itu disebabkan semakin bertambahnya populasi manusia, 

semakin tingginya harga sebidang tanah, sumber daya alam kita semakin 

berkurang, dan aktivitas manusia yang menyebabkan menurunnya kualitas tanah, 

air, dan udara kita. Di zaman modern seperti saat ini, dengan bantuan komputer 

dan teknologi satelit surveyor dapat mengukur, memantau bumi dan sumber daya 

alam  secara global. Begitu banyak informasi yang telah tersedia untuk seperti; 

membuat keputusan perencanaan, dan perumusan kebijakan dalam berbagai 

penggunaan lahan pengembangan sumber daya, dan aplikasi pelestarian 

lingkungan. 

Dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa survey dan pemetaan, Ikatan 

Surveyor Internasional (IFS) telah  mengadopsi definisi berikut; “Surveyor adalah 

orang yang professional dengan kualifikasi pendidikan  dan keahlian teknis untuk 

melakukan aktivitas satu atau lebih. 

Program keahlian teknik survey pemetaan (TSP) di SMK PU Negeri Jawa 

Barat telah diadakan dari tahun 1974 sampai sekarang. Jurusan TSP merupakan 

salah satu jurusan unggulan di SMK PU. Sebagian besar lulusan dari jurusan TSP 
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telah bekerja di berbagai perusahaan-perusahaan survey ternama serta bekerja di 

dinas Pekerjaan Umum. 

Semenjak diselanggarakannya, program keahlian Teknik Survey dan 

Pemetaan selalu menjadi pilihan calon siswa di SMK PU. Kini jurusan TSP 

memiliki dua kelas di kelas tiga dan tiga kelas di kelas dua. Di kelas dua, masing-

masing kelasnya diisi oleh 25 sampai 30 orang siswa. Dan kelas tiga, tiap 

kelasnya diisi masing-masing 30 sampai 35 orang siswa. 

F. Hipotesis Penelitian 

“Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya, atau 

merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian” (Bambang 

Prasetyo, 2005, hlm. 76). 

Sedangkan menurut Sugiono (2008, hlm. 96), “Hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan 

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Dikatakan 

sementara karena jawaban  yang diberikan baru didasarkan pada teori yang 

relevan, belum didasarkan pada fakta empris yang diperoleh melalui pengumpulan 

data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap 

rumusan masalah penelitian, belum berupa jawaban yang empirik dengan data. 

Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (PPKI, 2000, hlm. 12) 

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

secara teoritis diangggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya”. 

Sehubungan dengan permasalahan penelitian ini yaitu mengenai analisis dampak 

perubahan status sekolah menjadi sekolah negeri pada sikap siswa Program 

Keahlian Teknik Survey Pemetaan di SMK PU Negeri Bandung, maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

Terdapat pengaruh positif pemahaman perubahan status sekolah menjadi 

sekolah negeri terhadap sikap siswa. 

Hipotesis yang diajukan selanjutnya akan diuji kebenarannya dengan 

bantuan statistik dengan data-data yang terkumpul. 

 



38 
 

 
 

G. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek yang diungkap: 

Perubahan status sekolah yang berpengaruh 

terhadap sikap peserta didik 

UMPAN BALIK 

HASIL PENELITIAN 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

ALUR PENELITIAN 

DA SOLLEN / NORMATIF 
1. Kebijakan sekolah dengan status baru dibuat untuk 

memperbaiki segala kekurangan yang ada saat sekolah 
masih berstatus swasta 

2. Perilaku belajar serta sikap siswa setelah status sekolah 
diharapkan menjadi lebih baik 

DAS SEIN / FAKTUAL 
1. Kebijakan sekolah belum sepenuhnya mampu menuti seluruh 

kekurangan saat sekolah masih berstatus swasta 
2. Perilaku belajar serta sikap siswa masih terlihat belum ada 

perubahan dan mencermikan sekolah menengah kejuruan 
negeri unggulan 

IDENTIFIKASI MASALAH 
1. Paradigma masyarakat yang menganggap bahwa SMK negeri lebih baik daripada SMK 

swasta. 
2. Perbedaan kebijakan sekolah swasta dan sekolah negeri. 
3. Terdapat perbedaan yang signifikan dilihat dari sikap siswa, saat sekolah masih berstatus 

swasta dan setelah sekolah berstatus negeri.  
 

GAGASAN PENELITIAN 

TUJUAN PENELITIAN 
1. Mengetahui sikap siswa setelah status sekolah berubah menjadi sekolah negeri.  
2. Mengetahui seberapa besar pemahaman siswa terhadap status sekolah swasta dan sekolah 

negeri.  
3. Mengetahui adakah pengaruh pemahaman siswa terhadap status sekolah swasta dan sekolah 

negeri pada sikap siswa.  

Status Sekolah / sikap yang seharusnya dimiliki oleh peserta didik SMK PU  

ANALISIS 

KEBIJAKAN PERATURAN 

SEKOLAH YANG DIBUAT 

UNTUK MENERTIBKAN 

SIKAP SIWA 

RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana gambaran sikap siswa setelah status sekolah berubah menjadi sekolah negeri?  
2. Seberapa besar pemahaman siswa mengenai status sekolah swasta dan sekolah negeri? 
3. Adakah pengaruh pemahaman status sekolah terhadap sikap siswa? 

 

PENELITIAN DESKRIPTIF 
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