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BAB II 

KAJIAN TOERI 

A. Pengertian Dan Peran Wali Kelas 

1. Pengertian dan Peran Wali Kelas  

Wali kelas merupakan wakil dari pihak sekolah yang senantiasa 

diharapkan dapat mendampingi, memotivasi dan memantau kegiatan siswa 

baik kegiatan KBM di kelas maupun kegiatan ekstra yang diselenggarakan 

di sekolah.1 Wali kelas merupakan tugas tambahan yang diberikan kepala 

sekolah selain sebagai tenaga pendidik dan juga merupakan pengganti orang 

tua (wali murid) saat-saat siswa di sekolah. Seorang wali kelas sudah 

seharusnya memantau bagaimana perkembangan kelas dan siswa serta 

memahami bagaimana karakter siswa.2 Seorang wali kelas mempunyai 

peranan yang besar dalam setiap diri siswa, wali kelas yang baik akan 

membantu siswa yang sulit dalam menghadapi ketinggalan dalam belajar 

dikelas. Adapun tugas-tugas dari wali kelas yaitu:  

a. Membuat denah tempat duduk  

b. Mengatur daftar piket kelas  

c. Merekap absensi siswa  

d. Mengontrol buku kegiatan pembelajaran/buku jurnalis  

e. Mengontrol tata tertib kelas  

f. Mengisi daftar nilai siswa (legger)  

                                                           
1 Eka prihatin, Mnajemen Peserta Didik, Alfabeta, Bandung 2011, hal. 95 
2 Ibid halaman 96 
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g. Membimbing pelaksanaan 5K bagi kelasnya  

h. Menyusun catatan khusus tentang siswa  

i. Mengisi buku legger dan laporan hasil belajar (rapor)  

j. Membagi buku LHBS (rapor) secara langsung kepada orang tua siswa 

dengan tepat waktu  

k. Dan seterusnya. Sebagai seorang wali kelas, ia menjadi figure orang tua 

bagi muridmurid di kelasnya, tempat mengadu, berkeluh kesah, tempat 

mencurahkan dirinya, teman bahkan orang tuanya di rumah.3 

Ciri-ciri wali kelas yang berhasil menjadi figure bagi siswa-siswinya di 

kelas adalah:  

a. Ada keterbukaan infomasi antara siswa dan wali kelas  

b. Terciptanya suasana kelas yang harmonis saling menghargai dan tolong 

menolong 

c. Siswa segan untuk berbuat sesuatu yang membuat sesuatu yang merusak 

nama baik kelas dan wali kelas  

d. Siswa dapat bergaul dengan sesamanya tanpa memandang suku, agama, 

rasa tau golongan\motivasi belajar akan meningkat seiring dengan 

kondisi dalam kelas yang menyenangkan 

e. Sedapat mungkin, siswa akan tinggal di kelasnya lebih lama, dari pada 

di kelas lain atau kantin.4  

                                                           
3 Syaifurahman dan Tri Ujiati, Manajemen Dalam Pembelajaran, PT Indeks, Jakarta,2013, hal.231 
4 Ibid hal.202 
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Kegiatan belajar mengajar (KBM) akan berjalan lancar dan kondusif, 

apabila situasi di dalam kelas mendukung, yaitu: 

a) Sarana belajar berupa bangku siswa harus dalam keadaan baik dan 

bagus sehingga siswa menjadi nyaman dalam proses belajar.  

b) Situasi kelas dalam keadaan bersih, tenang, damai dan jauh dari 

kebisingan.  

c) Ketersediaan alat peraga sebagai pendukung proses belajar 

mengajar, seperti penggaris panjang, penggaris segitiga, busur dan 

jangka.  

d) Ketersediaan papan tulis (white broad) dalam keadaan baik tanpa 

cacat dan dapat dipergunakan dalam proses belajar serta spidol dan 

penghapus.  

e) Ketersediaan perlengkapan kebersihan untuk menunjang proses 

belajar mengajar berjalan lancar.  

f) Ketersediaan papan data siswa dan kondisinya dalam keadaan baik 

dan sudah terisi. g) Ketersediaan denah bangku siswa.  

g) Ketersediaan gambar-gambar yang menunjang proses belajar 

mengajar, seperti gambar presiden, gambar wakil presiden, gambar 

pahlawan.  

h) Ketersediaan jurnal kelas.  

i) Ketersediaan jam dinding dan lemari penyimpan. Untuk kelancaran 

kegiatan belajar mengajar dengan prestasi yang memuaskan, semua 

pihak memiliki kontribusi. Maka dengan itu pihak sekolah bersama-
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sama dengan komite sekolah hendaknya bertindak mencari solusi 

semua permasalahan yang berkaitan dengan kelancaran kegiatan 

KBM yang berupa pengadaan sarana dan prasarana kelas.5 

Berdasarkan dari teori yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan 

bahwa peran wali kelas terkait upaya membina disiplin siswa meliputi: 

Melakukan pendampingan terhadap siswa dalam pembelajaran, 

memotivasi siswa agar disiplin, memantau kedisiplinan siswa dalam 

mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), memantau kedisiplinan 

siswa dalam mengikuti kegiatan sekolah. Peran tersebut tidak akan 

berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak. Diantaranya dibutuhkan 

suatu kerja keras bukan hanya dari wali kelas tetapi dari semua pihak 

yang terkait, yaitu orang tua (wali murid, guru mata pelajaran, BK dan 

Kepala sekolah. Keinginan/harapan dari wali kelas adalah peserta 

didikannya yang berbudi pekerti luhur, mampu menghormati orang tua, 

guru dan sesama peserta didik dan juga memiliki wawasan luas dalam 

segala bidang melalui teknologi informasi dan komunikasi serta mampu 

mengembangkan penguasaan berbahasa asing sebagai bekal dalam 

bersaing dalam persaingan pasar global. 

B. Budaya akademik  Akademik 

1. Pengertian BudayaAkademik  Akademik  

                                                           
5 http://www.masri.my.id, 2015/12/ program-kegiatan-wali-kelas.html 
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Budaya adalah seperangkat asumsi penting yang dimiliki bersama 

anggota masyarakat. Hofstede mengartikan budaya sebagai nilai-nilai dan 

kepercayaan yang memberikan orang-orang suatu cara pandang terprogram. 

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai 

budaya, yaitu sesuatu yang akan mempengaruhi tngkat pengetahuan, 

meliputi sistem ide yang terdapat dalam pikiran manusia dalam kehidupan 

sehari-hari yang bersifat abstrak.6 

Robbins menegaskan bahwa budaya organisasi adalah suatu persepsi 

bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu, suatu sistem dari 

makna bersama. Artinya bahwa budaya organisasi terwujud dalam filosofi, 

ideologi, nilai-nilai, asumsi, keyakinan serta sikap dan norma bersama 

anggota-anggota organisasi tersebut dalam memandang berbagai relitas, 

terutama berkaitan dengan permasalahan internal maupun eksternal.7  

Budaya Akademik merupakan sesuatu yang dibangun dari hasil 

pertemuan antara nilai-nilai yang dianut oleh kepala sekolah/Akademik 

sebagai pemimpin dengan nilai-nilai yang dianut oleh guru-guru dan para 

karyawan yang ada dalam sekolah/Akademik tersebut. Nilai-nilai tersebut 

dibangun oleh pikiran-pikiran manusia yang ada dalam sekolah/Akademik. 

Pertemuan pikiran-pikiiran manusia  dalam sekolah/Akademik tersebut 

kemudian menghasilkan apa yang disebut dengan “pikiran organisasi” ( 

Kasali, 2006 ). Dari pikiran organisasi tersebut itulah kemudian muncul 

                                                           
6 Saefullah. Manajemen Pendidikan Islam (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) hal. 87-88 
7 Marno dan Triyo Supriyatno. Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam (Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 

2008) hal.140 
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dalam bentuk nilai-nilai yang diyakini  bersama, dan kemudian nilai-nilai 

tersebut akan menjadi bahan utama pembentuk budaya sekolah/Akademik. 

Dari budaya tersebut kemudian muncul dalam berbagai simbol-simbol dan 

tindakan-tidakan yang kasat indera dalam kehidupan sekolah/Akademik 

sehari-hari. 

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa budaya 

sekolah/Akademik, selalu dibangun oleh pikiran-pikiran individu yang ada 

dalam sekolah/Akademik tersebut. Pikiran individu yang paling besar 

pengaruhnya adalah pikiran pemimpin. Covey (2005) mengemukakan 

bahwa bila dikaji semua orang yang mencapai prestasi gemilang, yaitu 

orang-orang yang memiliki pengaruh besar terhadap sesamanya, mereka 

yang telah berjasa besar, dan orang-orang yang telah mewujudkan hal-hal 

yang luar biasa, maka akan diketemukan sebuah pola. Pada dasarnya 

orang-orang tersebut mengembangkan keempat kemampuan atau 

kecerdasan bawaan yang meliputi : 1). Kecerdasan mental. 2). Kecerdasan 

fisik. 3). Kecerdasan emosional.4). Kecerdasan spiritual8 

Semakin banyak individu-individu yang memiliki kecerdasan yang 

utuh di sekolah/Akademik sebagaimana telah digambarkan maka akan 

semakin baik pikiran organisasi di Akademik tersebut. Semakin baik 

pikiran organisasi di sekolah/Akademik tersebut, maka semakin baik pula 

nilai-nilai yang akan dianut dalam sekolah/Akademik tersebut. Nilai-nilai 

inilah yang kemudian akan menjadi pilar dari budaya sekolah/Akademik. 

                                                           
8 Muhaimin, dkk. Manajemen Pendidikan (Aplikasinya dalam Penyusun Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah) (Cet. 

IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 48 
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Kepala sekolah/Akademik dengan berbagai wewenang yang dimilikinya 

tentu memiliki kesempatan untuk menyumbangkan lebih banyak pikiran 

individunya dalam pikiran organisasi dibandingkan dengan individu 

lainnya, sehingga kepala sekolah/Akademik berkesempatan untuk 

menanamkan nilai-nilai baik dalam jumlah yang lebih banyak ke dalam 

budaya sekolah/Akademik. 

Dengan demikian, jika pikiran-pikiran orang dalam 

sekolah/Akademik tersebut banyak yang tidak baik maka akan 

menghasilkan pikiran organisasi yang tidak baik. Pikiran organisasi yang 

tidak baik ini kemudian akan menghasilkan nilai-nilai sekolah/Akademik 

yang tidak baik, kondisi ini tentu akan terwujud dalam berbagai tindakan 

dalam sekolah/Akademik tersebut yang juga tidak baik. Sebaliknya juga 

demikian,  jika orang-orang di sekolah/Akademik tersebut memiliki 

pikiran-pikiran yang baik maka juga akan menghasilkan pikiran organisasi 

yang baik. Pikiran organisasi yang baik akan menghasilkan nilai-nilai 

organisasi yang baik dan kuat.9 Jika nilai-nilai baik tersebut menjadi dasar 

yang kuat dalam penyelenggaraan sekolah/Akademik maka berbagai 

kegiatan yang dilakukan oleh sekolah/Akademik tersebut akan 

berlandaskan nilai-nilai yang baik. Misalkan saja bahwa nilai-nilai jujur 

merupakan bagian utama dalam kehidupan sekolah/Akademik tersebut, 

maka apapun yang terjadi dengan hasil ujian maka kejujuran adalah diatas 

segalanya. 

                                                           
9 Sugeng Listyo Prabowo Manajemen Pengembangan Mutu Sekolah/Madrasah (Cet. I; Malang: UIN Malang Press Anggota 

IKAPI, 2008), Hal. 36-38 
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          Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa, berbagai kondisi tersebut 

berawal dari perubahan cara berpikir. Itulah sebabnya sebelum 

sekolah/Akademik memiliki dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai 

dalam budaya sekolah/Akademik yang baik, sehingga sekolah/Akademik 

tersebut memiliki kecukupan untuk menjadi unggul, maka paradigma 

berpikir orang-orang di sekolah/Akademik tersebut harus dirubah terlebih 

dahulu untuk mampu mengimplementasikan berbagai nilai-nilai menuju 

keunggulan. Disinilah perang penting pemimpin dalam menuju 

keunggulan, yaitu merubah paradigma berpikir orang-orang yang ada di 

sekolah/Akademik. 

     Dengan paradigma berpikir yang sesuai maka berbagai proses pekerjaan 

di sekolah/Akademik akan dengan mudah dilaksanakan. Demikian pula 

jika paradigma berpikir tersebut merupakan paradigma berpikir yang baik 

maka akan menghasilkan nilai-nilai yang akan dianut, nilai-nilai setiap 

individu dalam sekolah/Akademik akan menghasilkan nilai-nilai di 

sekolah/Akademik, sehingga kemudian lahirlah budaya unggul di 

sekolah/Akademik tersebut.10  

Menurut J.J Hoenigman, wujud budaya dibedakan menjadi tiga yaitu : 

1.   Gagasan (Wujud idea) 

Wujud ideal budaya berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, 

peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak, tidak dapat diraba 

atau disentuh. 

                                                           
10 Ibid hal. 39-40 
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2.    Aktivitas (Tindakan) 

Aktivitas adalah wujud kebudayaan berupa tindakan berpola dari 

manusia 

3.    Artefak (karya) 

Artefak adalah hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua 

manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang 

dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. 

2. Budaya Akademik  

  budaya organisasi memiliki banyak definisi. Definisi pertama 

dikemukakan oleh Forehand and Gilmers pada tahun 1964, yang 

menyatakan bahwa Budaya organisasi adalah “serangkaian deskripsi 

dari karakteristik organisasi yang bertahan dalam jangka waktu lama 

(Toulson & Smith, 1994:455).” Pada tulisan Litwin dan Stringer, seperti 

dikutip Toulson dan Smith (1994:457) mendefinisikan Budaya 

organisasi sebagai suatu yang dapat diukur pada lingkungan kerja baik 

secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada karyawan 

dan pekerjaannya dimana tempat mereka bekerja dengan asumsi akan 

berpengaruh pada motivasi dan perilaku karyawan. 

           Budaya  organisasi sebagai “kepribadian sebuah organisasi yang 

membedakan dengan organisasi lainnya yang mengarah pada persepsi 

masing-masing anggota dalam memandang organisasi.” Taguiri dan 

Litwin dalam Soetopo  mengartikan Budaya organisasi adalah suatu 

kualitas lingkungan internal organisasi yang dialami oleh anggotanya, 
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mempengaruhi prilakunya dan dapat dideskripsikan dengan nilai-nilai 

karakteristik organisasi. 

           Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Budaya 

organisasi adalah serangkaian deskripsi dari karakteristik organisasi 

yang membedakan sebuah organisasi dengan organisasi lainnya yang 

mengarah pada persepsi masing-masing anggota dalam memandang 

organisasi. 

           Budaya organisasi di sekolah merupakan sesuatu yang penting 

karena dapat menjembatani praktik-praktik pengelolaan sumber daya 

manusia dan produktivitasnya. Perubahan Budaya yang terjadi di 

sekolah pada gilirannya akan mempengaruhi motivasi kinerja dan 

perilaku karyawan di sekolah dalam mencapai target yang akan dicapai. 

           James dan Jones (Toulson dan Smith 1994:455) membagi Budaya 

organisasi di sekolah dalam tiga pendekatan, yaitu: 

a. Multiple measurement – organizational approach 

           Pendekatan ini memandang bahwa Budaya organisasi adalah 

serangkaian karakteristik deskriptif dari organisasi yang mempunyai 

tiga sifat, yaitu: relatif tetap selama periode tertentu, berbeda antara 

organisasi satu dengan organisasi lainnya, serta mempengaruhi 

perilaku orang yang berada dalam organisasi tersebut. Faktor-faktor 

utama yang mempengaruhi adalah ukuran, struktur, kompleksitas 

sistem, gaya kepemimpinan, dan arah tujuan organisasi. 

b. Perseptual measurement – organizational attribute approach 
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          Pendekatan ini juga memandang Budaya organisasi sebagai 

atribut organisasi, tetapi pendekatan ini lebih menekankan 

penggunaan pengukuran persepsi daripada pengukuran secara 

obyektif seperti ukuran dan struktur organisasi. 

c. Perseptual measurement – individual approach 

         Pendekatan ini memandang Budaya sebagai serangkaian 

ringkasan atau persepsi global yang mencerminkan sebuah interaksi 

antara kejadian yang nyata dalam organisasi dan persepsi terhadap 

kejadian tersebut. Pendekatan ini menekankan pada atribut 

organisasi yang nyata ke sebuah ringkasan dari persepsi individu. 

Dengan pendekatan ini, variabel intervensi yang disebabkan oleh 

kejadian-kejadian baik yang dialami oleh individu maupun 

organisasi dapat mempengaruhi perilaku individu-individu tersebut. 

Oleh karena itu, Budaya organisasi dapat berlaku sebagai variabel 

bebas maupun terikat.11 

3. Pengembangan Budaya dan Budaya pada Sekolah/Akademik 

Hal-hal Yang Perlu Dikembangkan Dalam Menciptakan 

Budaya Sekolah Yang Unggul : 

a. Budaya keagamaan (religi) : 

Menanamkan perilaku atau tatakrama yang tersistematis 

dalam pengamalan agamanya masing-masing sehingga terbentuk 

kepribadian dan sikap yang baik (akhlaqul Karimah) 

                                                           
11 http://teorionline.wordpress.com/2010/01/25/iklim-organisasi, diakses pada hari kamis, 05/12/2018 

http://teorionline.wordpress.com/2010/01/25/iklim-organisasi
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b. Budaya kerjasama (team work) : 

Menanamkan rasa kebersamaan dan rasa sosial terhadap sesama 

melalui kegiatan yang dilakukan bersama. 

c. Budaya kepemimpinan (leadhership) : 

Menanamkan jiwa kepemimpinan dan keteladanan dari sejak dini 

kepada anak-anak.12 

C. Prestasi belajar  

1. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar (achievement or performance) ialah hasil pencapaian 

yang diperoleh seorang pelajar (siswa) setelah mengikuti ujian dalam suatu 

pelajaran tertentu. Prestasi belajar diwujudkan dengan laporan nilai yang 

tercantum pada buku rapor (report book), atau kartu hasil studi (KHS). Hasil 

laporan belajar ini diberikan setiap tengah semester, setiap semester, 

ataupun setiap tahun. Setiap pelajar (siswa) berhak memperolehlaporan 

hasil prestasi belajar setelah mengikuti berbagai rangkaian kegiatan 

pelajaran di kelas. 

Dalam pendidikan menengah (SMP, SMA, atau SMK) setiap guru 

mata pelajaran (subject teacher) berperan penting dalam menyampaikan 

hasil belajar yang di peroleh setiap siswa dikelas yang diajarnya. Dalam 

pendidikan sekolah dasar (SD) terutama guru kelas 1 atau 2, dikenal guru 

kelas yang mengajar semua pelajaran. Namun demikian, ada sekolah-

sekolah yang menghendaki spesialisasi mata pelajaran yang harus diajarkan 

                                                           
12 Http://kikyuno.blogspot.com/2012/05/makalah-budaya-sekolah.html. diakses pada hari kamis, 05/12/2018 

http://kikyuno.blogspot.com/2012/05/makalah-budaya-sekolah.html
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oleh masing-masing guru. Tujuannya untuk memberi keluasan setiap guru 

dalam mengaktualisasikan kompetensinya dalam mengajar suatau mata 

pelajaran keahliannya kepada para siswa di kelas. 

Setiap periode tertentu (tengah semester, setiap semester, atau setiap 

tahun), siswa akan mengetahui bagaimana laporan hasil prestasi belajarnya. 

Hasil prestasi belajar ini dapat dimanfaatkan untuk memantau bagaimana 

taraf kemajuan atau kemunduran, yang dialami setiap siswa selama mereka 

mengikuti pengajaran yang diasuh oleh guru-guru mata pelajaran.13 

a. Proses untuk Berprestasi 

Dalam mencapai sebuah hasil belajar yang memuaskan tidak 

dengan cara yang mudah, tetapi membutuhkan suatu proses untuk 

mencapai sebuah prestasi. Proses-proses tersebut adalah sebagai berikut:  

1) Motivasi Ekstrinsik dan Intrinsik 

Motivasi ekstrinsik (extrinsic motivation) adalah melakukan 

sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain (sebuah cara untuk 

mencapai suatu tujuan). Motivasi ekstrinsik seringkali dipengaruhi 

oleh insentif eksternal seperti penghargaan dan hukuman, pujian, 

peraturan/tata tertib sekolah, suri tauladan orang tua, guru, dan lain-

lain merupakan contoh konkret motivasi ekstrinsik yang dapat 

menolong siswa untuk belajar. Sebagai contoh seorang siswa dapat 

belajar dengan keras untuk sebuah ujian dengan tujuan untuk 

mendapatkan nilai bagus di mata pelajaran tersebut. 

                                                           
13 Agoes Dariyo, Dasar-Dasar Pedagogi Modern, (Jakarta : PT Indeks Permata Puri Media. 2013). Hlm 89-90 
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Motivasi intrinsik (intrinsic motivation) adalah motivasi 

internal untuk melakukan sesuatu demi hal itu sendiri (sebuah tujuan 

itu sendiri). Sebagai contoh seorang siswa dapat belajar dengan 

keras untuk sebuah ujian karena ia menyukai materi mata pelajaran 

tersebut.14 

2). Minat 

Psikolog pendidikan juga telah menyelidiki konsep minat, 

yang telah digolongkan sebagai sesuatu yang lebih spesifik 

dibandingkan motivasi intrinsic (Blumenfeld, Kempler & Krajick, 

2006; Wiegfield dkk., 2006). Riset pada minat terutama telah 

berfokus pada hubungan antara minat dengan pembelajaran.  Minat 

dihubungkan dengan tindakan pembelajaran mendalam, seperti 

ingatan atas gagasan pokok dan respons terhadap pertanyaan 

pemahaman yang lebih sulit, dibandingkan pembelajaran yang 

hanya pada permukaan, seperti respons pertanyaan yang sederhana 

dan ingatan kata demi kata atas teks (Sciefele, 1996). 

3). Penghargaan Ekstrinsik dan Motivasi Intrinsik 

Dalam satu studi, siswa yang telah mempunyai minat kuat 

dalam seni dan tidak mengharapkan penghargaan, menghabiskan 

waktu lebih lama untuk menggambar dibandingkan siswa yang juga 

telah mempunyai minat kuat dalam seni, tetapi mengetahui bahwa 

mereka akan diberi penghargaan untuk menggambar (Lepper, 

                                                           
14 John W. Santrock, Educational Psychology Buku 2, Jakarta : Salemba Humanika. 2009. Hlm 204-205 
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Greene, & Nisbett, 1973). Bagaimanapun, penghargaan kelas dapat 

berguna yaitu sebagai insentif untuk terlibat pada tugas, yang 

tujuannya untuk mengendalikan perilaku siswa dan menyampaikan 

informasi mengenai kemampuan untuk menguasai sesuatu.Ketika 

penghargaan yang ditawarkan menyampaikan informasi mengenai 

kemampuan untuk mengenai sesuatu, perasaan kompetensi siswa 

kemungkinan akan meningkat. 

Dalam sebuah analisis disebutkan bahwa penghargaan secara 

verbal (pujian dan umpan balik positif) dapat digunakan untuk 

meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Ketika penghargaan 

dikaitkan dengan kompetensi, maka cenderung mempromosikan 

motivasi dan minat. Ketika tidak, penghargaan mungkin tidak akan 

meningkatkan motivasi atau dapat menghilangkannyasetelah 

penghargaan dihilangkan (Schunk, 2004).15  

4). Atribusi 

Teori atribusi (attribution theory) menyatakan bahwa individu 

termotivasi untuk mengungkap penyebab yang mendasari kinerja 

dan perilaku mereka sendiri. Atribusi adalah penyebab-penyebab 

yang menentukan hasil. Ahli-ahli teori atribusi mengatakan bahwa 

siswa adalah seperti ilmuwan intuitif, yang mencari penjelasan 

penyebab dibalik apa yang terjadi. Sebagai contoh, seorang siswa 

                                                           
15 John W. Santrock, Educational Psychology Buku 2, (Jakarta : Salemba 

Humanika. 2009). Hlm 206-209 
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bertanya, “Mengapa saya tidak berhasil baik dalam kelas ini?” atau 

“Apakah saya mendapatkan nilai bagus karena saya belajar dengan 

keras atau guru membuat ujian yang mudah, atau keduanya?” 

Pencarian atas penyebab atau penjelasan paling mungkin terpicu 

ketika kejadian tidak terduga dan penting berakhir dengan 

kegagalan, seperti ketika seorang siswa yang baik mendapatkan nilai 

rendah. Beberapa dari penyebab keberhasilan dan kegagalan yang 

paling sering disimpulkan adalah kemampuan, usaha, kemudahan 

atau kesulitan tugas, keberuntungan, suasana hati, dan bantuan atau 

gangguan dari orang lain. 

Adapun strategi terbaik yang dapat dilakukan oleh guru dalam 

membantu siswa meningkatkan cara mereka berurusan dengan 

atribusi mereka, yaitu sebagai berikut : 

a) Berkonsentrasi pada tugas yang ditangani daripada 

mengkhawatirkan kegagalan 

b) Mengatasi kegagalan dengan mempelajari hal-hal terdahulu 

yang telah mereka lakukan untuk menemukan kesalahan mereka 

atau dengan menganalisis masalahnya untuk menemukan 

pendekatan yang lain 

c) Menghubungkan kegagalan mereka terhadap kurangnya usaha 

daripada kurangnya kemampuan.16 

5).  Efikasi Diri 

                                                           
16 John W. Santrock, Educational Psychology Buku 2, (Jakarta : Salemba Humanika. 2009). Hlm 211-213. 
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Efikasi diri adalah keyakinan bahwa “Saya dapat”; sedangkan 

keputusasaan adalah keyakinan “Saya tidak dapat” (Maddux, 2002; 

Lodewyk & Winne,2005). Siswa dengan efikasi diri tinggi setuju 

dengan pernyataan seperti “Saya tahu bahwa saya akan mampu 

mempelajari materi dalam kelas ini” dan “Saya rasa saya mampu 

mempelajari materi dalam kelas ini” dan “Saya rasa saya mampu 

melakukan aktivitas ini dengan baik”. Efikasi diri mempunyai 

banyak kemiripan dengan motivasi kemampuan menguasai sesuatu 

dan motivasi intrinsik. Dale Schunk (1991, 1999, 2001, 2004) telah 

menerapkan konsep efikasi diri pada banyak aspek dari prestasi. 

Kemampuan untuk mentransfer materi pelajaran adalah salah satu 

aspek dari efikasi diri pengajaran, tetapi efikasi diri pengajaran juga 

meliputi keyakinan bahwa seseorang dapat memelihara kelas yang 

tertib yang merupakan tempat yang menyenangkan untuk belajar 

dan keyakinan terhadap kemungkinan untuk mendapatkan sumber-

sumber serta membuat orang tua terlibat secara positif dalam 

pembelajaran anak-anak (Bandura, 1997).17  

6). Penetapan Tujuan, Perancanaan, dan Pemantauan Diri 

Para peneliti telah menemukan bahwa efikasi diri dan prestasi 

meningkat ketika siswa menetapkan tujuan yang spesifik, bersifat 

jangka pendek, dan menantang (Bandura, 1997; Zimmerman & 

Schunk, 2004). Satu strategi bagus lainnya adalah mendorong siswa 

                                                           
17 John W. Santrock, Educational Psychology Buku 2, (Jakarta : Salemba Humanika. 2009). Hlm 216-218 
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untuk menetapkan tujuan yang menantang. Sebuah tujuan yang 

menantang merupakan komitmen terhadap kemajaun diri. Dalam 

sebuah studi riset, baik guru maupun siswa melaporkan bahwa 

tujuan yang berfokus pada kinerja merupakan hal yang lebih umum 

dan tujuan yang berfokus pada tugas kurang umum di kelas sekolah 

menengah dibandingkan di sekolah dasar (Midgley, Anderman, & 

Hicks, 1995). Menjadi seorang perencana yang baik berarti 

merencanakan waktu secara efektif, menetapkan prioritas, dan 

terorganisasi.18 

7). Ekspektasi 

Ekspektasi dapat mempunyai pengaruh yang kuat pada 

motivasi seseorang. Seberapa keras siswa bekerja dapat tergantung 

pada seberapa banyak yang mereka harapkan untuk tercapai. 

Jacqueline Eccles (1987, 1993) mendefinisikan ekspektasi pada 

keberhasilan siswa sebagai keyakinan mengenai seberapa berhasil 

mereka dalam menyelesaikan tugas, dalam jangka pendek atau 

jangka panjang. 

Ekspektasi guru mempengaruhi motivasi dan kinerja siswa. 

Ketika guru mempertahankan ekspektasi umum yang tinggi bagi 

prestasi siswa dan siswa merasakan ekspektasi ini,siswa akan lebih 

berprestasi, mengalami rasa memiliki harga diri dan kompetensi 

yang lebih besar sebagai pelajar, serta menolak keterlibatan dalam 

                                                           
18 John W. Santrock, Educational Psychology Buku 2, Jakarta : Salemba Humanika. 2009. Hlm 218-221 
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perilaku bermasalah baik selama masa kanak-kanak maupun masa 

remaja (Wingfield, 2006). Guru sering kali mempunyai ekspektasi 

positif lebih besar untuk siswa dengan kemampuan tinggi 

dibandingkan untuk siswa dengan kemampuan rendah dan 

ekspektasi ini akan mempengaruhi perilaku mereka pada siswa. 

Sebuah strategi pengajaran yang penting adalah untuk memonitor 

ekspektasi dan memastikan bahwa terdapat ekspektasi positif untuk 

siswa-siswa dengan rendah didalamnya.19  

3.    Aspek-aspek yang terdapat dalam Prestasi Belajar 

Prestasi belajar harus mencakup aspek-aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor. Ketiga aspek ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan 

satu kesatuan yang tidak terpisahkan, bahkan membentuk hubungan 

hierarki. 

a.    Tipe Prestasi Belajar Bidang Kognitif 

Tipe-tipe prestasi belajar bidang kognitif mencakup sebagai 

berikut : 

1)   Tipe Prestasi Belajar Pengetahuan Hafalan (knowledge) 

Pengetahuan ini mencakup aspek-aspek faktual dan 

ingatan (sesuatu hal yang harus diingat kembali) seperti batasan, 

peristilahan, pasal, hukum, bab, ayat, rumus, dan lain-lain. Tipe 

ini merupakan tingkatan tipe prestasi belajar yang paling 

rendah. Namun demikian, tipe prestasi belajar ini penting 

                                                           
19 John W. Santrock, Educational Psychology Buku 2, Jakarta : Salemba Humanika. 2009. Hlm 218-221 
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sebagai prasyarat untuk mengusai dan mempelajari tipe-tipe 

prestasi belajar yang lebih tinggi. Sebagai contoh, bagaimana 

mungkin seorang siswa bisa melakukan shalat dengan baik 

tanpa ia hafal bacaan-bacaan dan urutan-urutan kegiatan yang 

terkait dengan shalat. Demikian juga untuk ibadah-ibadah 

lainnya seperti wudhu, tayamum, haji, dan sebagainya. 

2)   Tipe Prestasi Belajar Pemahaman (comprehention) 

Tipe ini lebih tinggi satu tingkat dari tipe sebelumnya. 

Pemahaman memerlukan kemampuan menangkap makna atau 

arti dari suatu konsep. 

3)   Tipe Prestasi Belajar Penerapan (Aplikasi) 

Tipe ini merupakan kesanggupan menerapkan dan 

mengabtraksikan suatu konsep, ide, rumus, hukum dalam situasi 

yang baru. Misalnya memecahkan persoalan matematika 

dengan menggunakan rumus-rumus tertentu. 

4)   Tipe Prestasi Belajar Analisis 

Tipe ini merupakan kesanggupan memecahkan, 

menguraikan suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-

bagian yang mempunyai arti. Analisis merupakan kemampuan 

menalar yang memanfaatkan unsur pengetahuan, pemahaman, 

dan aplikasi. 

5)   Tipe Prestasi Belajar Sintesis 
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Sintesis merupakan laan analisis. Analisis tekanannya 

adalah pada kesanggupan menguraikan suatu integritas menjadi 

bagian yang bermakna, sedangkan pada sintesis adalah 

kesanggupan menyatukan unsur atau bagian-bagian menjadi 

satu integritas. Sintesis juga memerlukan hafalan, pemahaman, 

aplikasi dan analisis. Melalui sintesis dan analisis maka berpikir 

kreatif untuk menemukan sesuatu yang baru (inovasi) akan lebih 

mudah dikembangkan. 

6)   Tipe Prestasi Belajar Evaluasi 

Tipe ini merupakan kesanggupan memberikan 

keputusan tentang nilai sesuatu berdasarkanjudgment yang 

dimilikinya dan kriteria yang digunakannya. Tipe prestasi 

belajar ini dikategorikan paling tinggi. Untuk dapat melakukan 

evaluasi, diperlukan pengetahuan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, dan sintesis.20  

b.   Tipe Prestasi Belajar Bidang Afektif 

Bidang afektif berkenan dengan sikap dan nilai. Tipe prestasi 

belajar afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku 

seperti atensi atau perhatian terhadap pelajaran, disiplin, motivasi 

belajar, menghargai guru dan teman, kebiasaan belajar, dan lain-lain. 

Tingkatan bidang afektif sebagai tujuan dan tipe prestasi belajar 

mencakup antara lain : 

                                                           
20 Drs. Tohirin, Ms. M. Pd, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006. Hlm 

151-154 
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1)   Receiving atau attending, yakni kepekaan dalam menerima 

rangsangan (stimulus) dari luar yang datang pada siswa. 

2)   Responding atau jawaban, yakni reaksi yang diberikan seorang 

siswa terhadap stimulus yang datang dari luar. 

3)   Valuing (penilaian), yakni berkenaan dengan penilaian dan 

kepercayaan terhadap gejala atau stimulus. 

4)   Organisasi, yakni pengembangan nilai ke dalam suatu sistem 

organisasi, termasuk menentukan hubungan suatu nilai dengan 

nilai lain dan kemantapan, prioritas nilai yang telah dimilikinya. 

5)   Karakteristik dan internalisasi nilai, yakni keterpaduan dari 

semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang 

mempengaruhi pola kepribadiannya.21  

c.    Tipe Prestasi Belajar Bidang Psikomotor 

Tipe ini tampak dalam bentuk keterampilan (skill), dan 

kemampuan bertindak seseorang. Dalam praktik belajar mengajar di 

sekolah-sekolah, tipe-tipe prestasi belajar kognitif cenderung lebih 

dominan dari tipe-tipe prestasi belajar afektif dan psikomotor. 

Misalnya, seorang siswa secara kognitif (evaluasi kognitifnya) 

dalam mata pelajaran shalat baik, tetapi dari segi afektif dan 

psikomotor kurang, karena banyak diantara mereka yang tidak bisa 

mempraktikkan gerakan-gerakan shalat secara baik.22  

                                                           
21 Drs. Tohirin, Ms. M. Pd, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006. Hlm 

154-155 
22 Ibid . Hlm 155-156 
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4.    Faktor-Faktor Pencapaian Prestasi Belajar 

Terdapat 2 faktor utama yang mempengaruhi pencapaian prestasi 

belajar siswa yaitu sebagai berikut : 

a.    Faktor Internal 

Faktor internal ialah faktor yang berhubungan erat dengan 

segala kondisi siswa, meliputi : 

1)   Kesehatan fisik. 

Kesehatan fisik yang prima akan mendukung seseorang 

siswa untuk melakukan kegiatan belajar dengan baik, sehingga 

ia akan dapat meraih prestasi belajar yang baik pula. 

Sebaliknya, siswa yang sakit, apalagi kondisi sakitnya sangat 

parah dan harus dirawat secara intensif di rumahsakit, maka ia 

tidak dapat berkonsentrasi belajar dengan baik. Tentu saja ia 

pun tidak akan dapat meraih prestasi belajar dengan baik 

bahkan bisa berakibat pada kegagalan belajar (learning 

failure).23  

2)   Psikologis 

a)    Intelegensi (intelligence) 

Taraf intelegensi yang tinggi (high average, superior, 

genius) pada seorang siswa, akan memudahkan bagianya 

dalam memecahkan masalah-masalah akademis di 

sekolah. Dengan kemampuan intelegensi yang baik 

                                                           
23 Agoes Dariyo, Dasar-Dasar Pedagogi Modern, (Jakarta : PT Indeks Permata Puri Media. 2013). Hlm 90 



33 
 

tersebut, maka mereka pun akan mampu meraih prestasi 

belajar terbaik. Sebaliknya siswa yang memiliki taraf 

intelegensi rendah, di tandai dengan ketidakmampuan 

dalam memahami masalah-masalah pelajaran akademis, 

sehingga berpengaruh pada prestasi belajar yang rendah. 

Intelegensi seseorang diyakini sangat berpengaruh 

pada keberhasilan belajar yang dicapainya. Berdasarkan 

hasil penelitian prestasi belajar biasanya berkorelasi 

searah dengan tingkat intelegensi, artinya semakin tinggi 

tingkat intelegensi seseorang , maka semakin tinggi 

prestasi belajar yang dicapainya. Bahkan menurut 

sebagian besar ahli, intelegensi merupakan modal utama 

dalam belajar dan mencapai hasil yang optimal. 

Perbedaan intelegensi yang dimiliki oleh siswa bukan 

berarti membuat guru harus memandang rendah pada 

siswa yang kurang, akan tetapi guru harus mengupayakan 

agar pembelajaran yang ia berikan dapat membantu semua 

siswa, tentu saja dengan perlakuan metode yang 

beragam.24  

b)   Bakat siswa.  

Secara umum, bakat (aptitude) adalah kemampuan 

potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai 

                                                           
24 Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si, Psikologi Pendidikan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2014). Hlm 101-102. 
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keberhasilan pada masa yang akan datang. Dengan 

demikian, sebetulnya setiap orang mempunyai bakat 

dalam arti berpotensi untuk mencapai prestasi sampai ke 

tingkat tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing. 

Jadi secara global bakat itu mirip dengan intelegensi. 

Itulah sebabnya seorang anak yang berintelegensi sangat 

cerdas(superior) atau cerdas luar biasa (very superior) 

disebut juga sebagai talented child, yakni anak berbakat.25  

c)    Minat adalah ketertarikan secara internal yang mendorong 

individu untuk melakukan sesuatu atau kecenderungan 

dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar 

terhadap sesuatu. Sifat minat bisa temporer, tetapi bisa 

menetap dalam jangka panjang. Minat 

temporer(temporary interest) hanya bertahan dalam 

jangka waktu pendek, dalam hal ini bisa dikatakan minat 

yang rendah (low interest). Minat yang kuat (high 

interest), pada umumnya bisa bertahan lama karena 

seseorang benar-benar memiliki semangat, gairah dan 

keseriusan yang tinggi dalam melakukan sesuatu hal 

dengan baik. Bila dikaitkan dengan suatu mata pelajaran, 

maka ia akan sungguh-sungguh dalam mempelajari materi 

                                                           
25 Muhibbin Syah, M.Ed, Psikologi-Cet.1, (Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu. 1999.) Hlm 135-136. 
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pelajaran tersebut. Hal ini mengakibatkan seseorang bisa 

meraih prestasi belajar yang tinggi. Namun mereka yang 

tidak mempunyai minat (minatnya rendah) terhadap suatu 

pelajaran, maka ia tidak akan serius dalam belajar, 

akibatnya prestasi belajarnya pun rendah. 

d)   Kreativitas ialah kemampuan untuk berpikir alternatif 

dalam menghadapi suatu masalah, sehingga ia dapat 

menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang baru 

dan unik. Kreatifitas dalam belajar memberi pengaruh 

positif bagi individu untuk mencari cara-cara terbaru 

dalam menghadapi suatu masalah akademis. Ia tidak akan 

terpaku dengan cara-cara klasik namun berupaya mencari 

terobosan baru, sehingga ia tidak akan putus asa dalam 

belajar.26  

3)   Motivasi adalah dorongan yang menggerakkan seseorang untuk 

melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Motivasi belajar 

(learning motivation) adalah dorongan yang menggerakkan 

seorang pelajar untuk sungguh-sungguh dalam belajar 

menghadapi pelajaran di sekolah. Motivasi berprestasi 

(achievement motivation) ialah otivasi yang akan mendorong 

individu untuk meraih prestasi belajar yang setinggi-tingginya. 

Mereka yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi , pada 

                                                           
26 Agoes Dariyo, Dasar-Dasar Pedagogi Modern, (Jakarta : PT Indeks Permata Puri Media. 2013). Hlm 90-91. 
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umumnya ditandai dengan karakteristik bekerja keras atau 

belajar secara serius, menguasai materi pelajaran, tidak putus 

asa dalam menghadapi kesulitan , bila menghadapi suatu 

masalah maka ia berusaha mencari cara lain. 

Tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau 

menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya 

untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil 

atau mencapai tujuan tertentu.27  

4)   Kondisi Psikoemosional yang stabil 

Kondisi emosi adalah bagaiman keadaan perasaan 

suasana hati yang dialami oleh seseorang. Kondisi emosi 

seringkali dipengaruhi oleh pengalaman dalam hidupnya. 

Misalnya : putus hubungan dengan kekasihnya, maka 

membuat seorang pelajar tidak bergairah dalam belajarnya 

karena merasa sedih, atau depresi, sehingga berakibat 

rendahnya prestasi belajarnya.28 

b.   Faktor Eksternal 

Faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari luar individu, baik 

berupa lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. 

1)   Lingkungan fisik sekolah (school physical environmental) ialah 

lingkungan yang berupa sarana dan prasaranayang tersedia di 

                                                           
27 Drs. M. Ngalim Purwanto, MP, Psikologi Pendidikan, Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 1996. Hlm 73. 
28 Agoes Dariyo, Dasar-Dasar Pedagogi Modern, Jakarta : PT Indeks Permata Puri Media. 2013. Hlm 91-92 



37 
 

sekolah yang bersangkutan. Sarana dan prasarana di sekolah 

yang memadai seperti ruang kelas dengan penerangan, ventilasi 

udara yang cukup baik, tersedianya AC (penyejuk ruangan), 

Overhead Projector (OHP) atau LCD, papan tulis (whiteboard), 

spidol, perpustakaan lengkap, laboratorium, dan sarana 

penunjang belajar lainnya. Kelengkapan sarana dan prasarana 

akan berpengaruh positif bagi siswa dalam meraih prestasi 

belajar. 

2)   Lingkungan sosial kelas (Class Climate environment) ialah 

suasana psikologis dan sosial yang terjadi selama proses belajar 

mengajar antara guru dan murid di dalam kelas. Budaya kelas 

yang kondusif memacu siswa untuk bergairah dalam belajar dan 

mempelajari materi pelajaran yang baik. 

3)   Lingkungan sosial keluarga (Family sosial environment) ialah 

suasana interaksi sosial antara orang tua dengan anak-anak 

dalam lingkungan keluarga. Orangtua yang tidak mampu dalam 

mengasuh anak-anak dengan baik, karena orangtua cenderung 

otoriter sehingga anak-anak bersikap patuh semu (pseudo 

obedience) dan memberontak bila di belakang orang tua. 

Pengasuhan permisif yang serba memperbolehkan seorang anak 

untuk berperilaku apa saja, tanpa ada kendali orang tua, 

akibatnya anak tidak tahu akan tuntutan dan tanggung jawab 

dalam hidupnya sebagai pelajar. Kedua pengasuhan ini akan 
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berdampak buruk pada pencapaian prestasi belajar anak 

disekolah. Namun orang tua yang menerapkan pengasuhan 

demokratis yang ditandai dengan komunikasi aktif orang 

tua/anak, menetapkan aturan dan tanggung jawab yang jelas 

bagi anak, orang tua yang mendorong anak untuk berprestasi 

terbaik, maka pengasuhan yang kondusif ini akan berpengaruh 

positif dalam pencapaian prestasi belajar anak di sekolah.29  

5.    Faktor Penghambat Pencapaian Prestasi Belajar 

Sifat-sifat buruk yang melekat pada diri seorang individu yang 

dapat menghambat pencapaian prestasi belajar di sekolah antara lain: 

a.    Malas ialah sifat keengganan yang menyebabkan seseorang tidak 

mau untuk melakukan sesuatu. Malas belajar ialah sifat 

keengganan (ketidakmauan) yang menyebabkan seseorang tidak 

mau untuk belajar dalam upaya mencapai prestasi demi masa depan 

hidupnya. Orang yang malas menganggap belajar sebagai suatu hal 

yang tidak penting, orang malas juga sering kali menunjukkan 

sikap prokrastinasi yaitu menunda-nunda suatu pekerjaan yang 

seharusnya dapat dikerjakan dalam waktu secepatnya. Oleh karena 

itu orang malas akan berpengaruh buruk pada prestasi belajarnya. 

b.    Sifat keterpaksaan ialah suatu sifat yang mudah mengeluh, 

mengomel dan tidak mau melakukan suatu tugas yang harus 

                                                           
29 Agoes Dariyo, Dasar-Dasar Pedagogi Modern, Jakarta : PT Indeks Permata Puri Media. 2013. Hlm 92 
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dikerjakan oleh siswa. Sifat ini dianggap sebagai penghambat 

karena seorang pelajar tidak memiliki kesadaran untuk belajar. 

c.    Persepsi diri yang buruk. Seorang siswa yang memiliki persepsi 

yang buruk (bad perception)terhadap diri sendiri, pada umumnya 

berasal dari lingkungan keluarga yang tidak mendukung 

keberhasilan dalam suatu pelajaran dan senantiasa memperlakukan 

secara buruk terhadap seorang anak. Persepsi buruk ditandai 

dengan suatu perasaan bahwa dirinya adalah orang yang bodoh, 

tidak mampu, dan tidak bisa berbuat apa-apa dalam mengikuti 

pelajaran di sekolah.30 

D. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan  deskripsi  teoritis dan hasil penelitian terdahulu yang  telah  

dibahas  di  atas,  selanjutnya diajukan kerangka berpikir dan model hubungan 

antar masing-masing variable dalam penelitian ini. Sesuai dengan ruang lingkup 

penelitian ini yaitu tentang pengaruh bimbingan wali kelas diduga sebagai 

predictor dan budaya akademik Akademik mempengaruhi  prestasi mata 

pelajaran pendidikan agama islam di SMP N 2 Tlogowungu, Keseluruhan faktor 

tersebut  mempunyai  kaitan  yang  sangat  erat  antara  variabel  satu  dengan 

variabel lainnya. 

                                                           
30 Agoes Dariyo, Dasar-Dasar Pedagogi Modern, Jakarta : PT Indeks Permata Puri Media. 2013. Hlm 92-93. 
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Kerangka berfikir menjelaskan secara teoritis pertatutan antar variabel 

yang akan diteliti31. Artinya perlu dijelaskan hubungan antar variabel 

dependen dan independen secara teoritis atau konseptual 

  

                                                           
1. 31 Sugiyono, 2015 Metode Penelitian Pendidikan,Bandung:Alfabeta,hlm,91. Semakin 

meningkatkan ketaqwaan siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Membantu untuk mengembangkan potensi atau prestasi yang dimiliki oleh siswa. 

3. Membantu dalam mengembangkan bakat, keterampilan, dan minat baik itu dalam bidang akademik 

ataupun non akademik siswa 

4. Mengorganisisr semua kegiatan siswa di dalam kelas 

5. Menumbuhkembangkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, serta rasa persaudaraan antara siswa dalam 

satu kelas. 

6. Meningkatkan pembinaan terhadap siswa dalam hal perilaku, motivasi belajar dan kehidupan sosial. 

7. Mendidik siswa agar memiliki jiwa kompetensi yang tinggi. 

Menertibkan administrasi sekolah 

Variabel X1 

Bimbingan Wali Kelas  

INDIKATOR 

1) Semakin meningkatkan ketaqwaan siswa terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Membantu untuk mengembangkan potensi atau 

prestasi yang dimiliki oleh siswa. 

3) Membantu dalam mengembangkan bakat, 
keterampilan, dan minat baik itu dalam bidang 

akademik ataupun non akademik siswa 

4) Mengorganisisr semua kegiatan siswa di dalam 
kelas 

5) Menumbuhkembangkan rasa memiliki, rasa 
tanggung jawab, serta rasa persaudaraan antara 

siswa dalam satu kelas. 

6) Meningkatkan pembinaan terhadap siswa dalam 
hal perilaku, motivasi belajar dan kehidupan sosial. 

7) Mendidik siswa agar memiliki jiwa kompetensi 
yang tinggi. 

8) Menertibkan administrasi sekolah 
 

 

 

 

 

 

 

Variabel X2 

Budaya Madrasah  

INDIKATOR 

1. pembiasaan solat  jama’ah saat 

waktu solat tiba 

2. pembiasaaan membaca asma’ul 

husna sebelum kegiatan KBM 

dimulai  

3. bersalaman dengan bapak ibu 

guru sebelum masuk kelas 

maupun saat pulang sekolah 
4. Dzikir secara bersama-sama  

5. Tadarus Al-Qur’an  

6. Menebar ukhuwah melalui 

kebiasaan senyum, sapa, dan salam  

7. Menyedikan sarana yang 

diperlukan dalam menunjang ciri 

khas agama Islam  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Y 

Prestasi  Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam  
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Dari bagan diatas menunjukan bahwa variabel penelitian dalam 

penelitian ini terdiri dari 3 variabel, yaitu dua variabel bebas (independen 

variabel) dan satu variabel terikat (dependent variabel). Variabel bebas disini 

adalah bimbingan Wali Kelas  (X1), budaya Akademik  (X2) dan sedangkan 

variabel terikat disini adalah hasil belajar PAI siswa (Y) 

Penjelasan tersebut menunjukan bahwa penelitian ini bermaksud untuk 

mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari bimbingan wali kelas terhadap 

pretasi PAI siswa  

E. Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban, sangkaan, dugaan, atau patokan yang 

dianggap benar dan bersifat sementara. Oleh karena itu, hipotesis perlu 

membuktikan kebenarannya. Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian yang masih membuktikan 

kebenarannya, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.32
 

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Sugiyono dalam bukunya 

Metode Penelitian Pendidikan yang berbunyi bahwasanya 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 – fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai 

                                                           
32 Suharsimi Arikonto, 1996 Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,Jakarta: 

Rineka Cipta, hlm. 67. 
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jawaban teoritis terhadap  rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang 

empirik dengan data. 

Dalam hal ini perlu dibedakan pengertian hipotesis penelitian dan 

hipotesis statistik. Pengertian hipotesis penelitian seperti telah dikemukakan 

di atas. Selanjutnya hipotesis statistik itu ada, bila penelitian bekerja dengan 

sampel. Jika penelitian tidak menggunakan sampel, maka tidak ada hipotesis 

statistik.33 
Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu Ha (Hipotesis Kerja), 

sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh signifikan bimbingan wali kelas   pelajaran Pendidikan Agaa 

Islam Di SMPN 2 Tlogowungu  

2. Ada pengaruh signifikan budaya madrsah terhadap prestasi pelajaran 

Pendidikan Agaa Islam Di SMPN 2 Tlogowungu. 

Ada pengaruh yang signifikan bimbingan wali kelas dan budaya 

Akademik terhadap prestasi pelajaran pendidikan Agama Islam di SMP N 2 

Tlogowungu  

                                                           
33 Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta, hlm. 96-97 


