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ABSTRAKSI 

 
 
Sujinah, Dewi (01 712 029). Hubungan Antara Sikap dengan Prestasi Belajar 

Bahasa Indonesia pada Siswa Kelas VI SD Muhammadiyah II Gresik. 

 

 
Proses belajar dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain faktor internal dan 

eksternal. Faktor eksternal terutama peran guru dalam belajar mengajar. Metode 

yang baik dan suasana kondusif diharapkan dapat disukai siswa yang akan 
memudahkan memahami materi pelajaran Bahasa Indonesia sehingga 

meningkatkan prestasi. Di samping faktor eksternal, faktor internal juga bisa 
mempengaruhi termasuk faktor psikologis salah satunya adalah sikap siswa dalam 
mengikuti proses belajar dan mengajar.  

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa siswa yang dapat memahami 
materi pelajaran Bahasa Indonesia serta dapat mempraktekkan dalam kehidupan 

sehari-hari baik penggunaan tata bahasa maupun komunikasi mereka cenderung 
mempunyai sikap yang baik dan memperoleh prestasi yang memuaskan. 
Sebaliknya siswa yang menganggap mudah dan kurang memahami materi 

pelajaran Bahasa Indonesia, cenderung mempunyai sikap acuh tak acuh terhadap 
mata pelajaran Bahasa Indonesia sehingga berdampak memperoleh prestasi 

Bahasa Indonesia yang rendah. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk 
membuktikan adanya hubungan antara sikap dengan prestasi belajar bidang studi 
Bahasa Indonesia pada siswa kelas VI SD Muhammadiyah II Gresik. 

Jumlah populasi 61 siswa yang terdiri dari dua kelas, peneliti 
menggunakan teknik sampling jenuh yaitu semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel. 
Metode pengumpulan data menggunakan nilai prestasi Bahasa Indonesia 

kelas VI yakni nilai UTS pada semester ganjil tahun pelajaran 2005-2006 dan 

kuesioner yang disusun dalam bentuk skala Likert dengan pilihan jawaban SS 
(Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak 

Setuju). 
Data diolah dengan teknik statistik korelasi Product Moment dari Pearson 

dengan taraf signifikansi () 5%. Hasil penghitungan menunjukkan nilai r = 0,672 

dengan nilai Sig. 0,000 lebih kecil dari  (0,05) yang berarti signifikan. 

Berdasarkan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 
antara sikap dengan prestasi belajar bidang studi Bahasa Indonesia pada siswa 
kelas VI SD Muhammadiyah II Gresik. 


