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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk memberikan 

pengetahuan wawasan, keterampilan, dan keahlian tertentu pada individu-individu 

guna menggali dan mengembangkan bakat serta kepribadian mereka. Pendidikan 

di sekolah dan proses belajar mengajar merupakan kegiatan yang paling pokok, di 

mana di dalamnya terjadi interaksi antara berbagai komponen pembelajaran. 

Interaksi antara ketiga komponen pembelajaran ini tidak terlepas dari metode, 

media, serta lingkungan tempat belajar, yang semua ini ikut membantu dalam 

mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya (Sa’ud, 2009). 

Pendidikan yang diterapkan di lingkungan sekolah dimaksudkan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang dituangkan dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional yaitu, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab (Ahdar, 2018). 

Kehidupan di dunia ini rupanya tidak sepi dari kegiatan belajar, sejak 

mulai lahir sampai hidup ini berakhir, sabda Rasulullah:   
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    ُ◌LُMُْ7  اJC وا َ◌ْ;Dِ  م َ◌نِ  اGC ِ◌ْدهَ  إ ◌ِ  اBC DC ْدحَّ  ◌ِ  ;:9 ا67 روه( )              

Artinya :   

“Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingg a liang lahat” (HR. Ibnu Majah) 

Ilmu merupakan kunci untuk menyelesaikan segala persoalan, baik persoalan 

yang berhubungan dengan kehidupan beragama maupun dengan duniawi ilmu. 

Ilmu diibaratkan cahaya karena ilmu memiliki fungsi sebagai petunjuk kehidupan 

manusia, pemberi cahaya bagi orang yang ada dalam kegelapan, dan orang yang 

mempunyai ilmu mendapat kehormatan di sisi Allah dan Rasulullah.  

Dengan terbiasa mengambil pelajaran dari seluruh kegiatan, kita bisa 

mendapatkan banyak keterampilan. Hal inilah yang bisa membuat kita lebih 

unggul modal keterampilan hidup tersebut dan kita akan siap menghadiri 

perubahan yang begitu cepat dalam  dunia ini. Dengan memiliki keterampilan 

seseorang haruslah diberi pengetahuan oleh pendidik atau guru yang menjadi 

salah satu unsur penting dalam kegiatan proses pendidikan. Di pundak pendidik 

terletak tanggung jawab yang amat besar dalam upaya mengantarkan peserta didik 

ke arah tujuan pendidikan yang dicita-citakan (Al-Rasyidin, 2009). 

Dalam penelitian ini kompetensi guru yang akan diteliti meliputi 

kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional yang diukur melalui motivasi 

belajar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, yang dimaksud kompetensi pedagogik adalah 

“kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik”. Sedangkan yang dimaksud 

kompetensi profesional adalah “kemampuan menguasai pelajaran secara luas dan 

mendalam” 
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Salah satu yang harus dimiliki seorang guru dalam mencapai tujuan 

pembelajaran dan pendidikan adalah kompetensi. Kompetensi merupakan perilaku 

rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang 

diharapkan. Sebagai suatu profesi, terdapat sejumlah kompetensi yang harus 

dimiliki seorang guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional, dan kompetensi sosial kemasyarakatan (Sanjaya, 2008). 

Kompetensi guru tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh faktor latar 

belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan lamanya mengajar. Kompetensi 

guru dapat dinilai penting sebagai alat seleksi dalam penerimaan calon guru. Juga 

dapat dijadikan sebagai pedoman dalam rangka pembinaan dan pengembangan 

tenaga guru. Selain itu, juga penting dalam hubungannya dengan kegiatan belajar 

mengajar dan hasil belajar siswa (Wibowo, 2012).  

Guru yang berhasil adalah guru yang memiliki kompetensi dalam 

menumbuhkan semangat serta motivasi belajar peserta didik, yang pada akhirnya 

akan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang dialami oleh peserta 

didik. Motivasi belajar peserta didik memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

keberhasilan proses maupun hasil belajar peserta didik. Salah satu indikator 

kualitas pembelajaran adalah adanya minat belajar yang besar dan motivasi yang 

didapatkan baik dari diri sendiri maupun dari guru. Motivasi memiliki pengaruh 

terhadap perilaku belajar peserta didik, yaitu motivasi mendorong meningkatnya 

semangat dan ketekunan dalam belajar. Motivasi belajar memegang peranan yang 

penting dalam memberi gairah, semangat dan rasa senang dalam belajar sehingga 

peserta didik yang mempunyai motivasi tinggi mendapatkan energi yang banyak 
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untuk melaksanakan kegiatan belajar yang pada akhirnya akan mampu 

memperoleh prestasi yang lebih baik. 

Menurut Mulyasa kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk 

mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. 

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kompetensi mengacu pada kemampuan 

melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan; kompetensi menunjuk 

kepada performa dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu 

dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan. Sedangkan pada UU RI No. 14 

tahun 2005, disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru 

atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan (Hamdani, 2010). 

Tugas guru dalam pelaksanaan pembelajaran adalah menciptakan proses 

belajar dan mengajar yang kreatif, efektif dan menyenangkan, hal ini dilakukan 

dengan melakukan perencanaan yang bagus seperti mempersiapkan bahan ajar, 

media pembelajaran yang sesuai serta peralatan lainnya yang diperlukan dalam 

pembelajaran serta kesiapan non fisik yang berupa kesiapan psikologi dan 

intelektual guru dalam menyajikan dan melaksanakan evaluasi pembelajaran 

materi yang di ajarkan.  

Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan 

peningkatan mutu pendidikan, termasuk guru biologi. Guru Biologi dituntut 

mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dalam 

kerangka pembangunan pendidikan. Dalam melaksanakan fungsinya dengan baik, 

guru biologi wajib memiliki syarat tertentu, salah satu di antaranya adalah 
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kompetensi. Lembaga Pendidikan mempunyai tanggung jawab besar dalam 

menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Sumber daya manusia 

Indonesia yang berkualitas tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan 

pendidikan yang bermutu oleh pendidik profesional. Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik 

merupakan tenaga profesional. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik profesional 

mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis (Eriawati, 2010). 

Salah satu kompetensi wajib yang harus dimiliki guru yaitu kompetensi 

pedagogik. Didi Supriadie (2012) Mengemukakan akan pentingnya kompetensi 

pedagogik dalam penentu keberhasilan proses belajar karena telah menyentuh 

kegiatan pengelolaan pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik adalah 

kemampuan mengelola pembelajaran. Mencakup konsep kesiapan mengajar yang 

ditunjukkan oleh penguasaan pengetahuan dan keterampilan mengajar. 

Kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru antara lain 

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran. 

Kompetensi pedagogik guru penting untuk ditingkatkan, karena 

kompetensi pedagogik guru akan meningkatkan kompetensi profesionalisme guru 

dalam mengajar, karena dengan memiliki kompetensi pedagogik, maka guru 

memiliki kemampuan dalam mengatur materi pembelajaran yang akan 

disampaikan dengan baik kepada murid-muridnya dengan berbagai teknik 

(Rahman, 2014). Menurut Panda (2012) Kompetensi pedagogik guru merupakan 
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kemampuan dan keinginan untuk secara regular menerapkan sikap, pengetahuan, 

dan keahlian-keahlian untuk mempromosikan pembelajaran dari guru dan murid. 

Guru yang mempunyai kompetensi pedagogik akan mampu menciptakan 

lingkungan belajar efektif, menyenangkan dan akan lebih mampu mengelola 

kelas. Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik 

dan potensi guru, menyebutkan secara rinci kompetensi pedagogik mencakup 1) 

Memahami karateristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, 

kultural emosional, dan intelektual, 2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik, 3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan 

mata pelajaran yang diampu, 4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, 

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran, 6) 

Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimiliki, 7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta didik, 8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses 

hasil belajar, 9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran, 10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran. Guru yang mempunyai kompetensi pedagogik akan dapat 

meningkatkan motivasi peserta didik. 

Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing 

peserta didik memenuhi standar kompetensi. Kompetensi profesional meliputi sub 

kompetensi: (1) menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya, 

(2) menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi, (3) menguasai dan 
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memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, (4) 

mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi, (5) meningkatkan kualitas 

pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas (Nurtanto, 2007). 

Guru yang profesional adalah guru yang dapat menguasai konten (Materi 

subjek) dan ilmu mengajar (Pedagogik). Konten meliputi pengetahuan yang 

mestinya dikuasai oleh pendidik, sedangkan ilmu pedagogik meliputi pengenalan 

dan pemahaman tentang karakteristik dan potensi peserta didik, menguasai teori 

belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif, merencanakan dan 

mengembangkan kurikulum, melaksanakan pembelajaran yang efektif dan menilai 

serta melakukan evaluasi pembelajaran (Siregar, 2010). 

Guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian 

tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. 

Selain itu juga ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan 

seluruh pengabdiannya. Guru profesional mempunyai tanggung jawab pribadi, 

sosial, intelektual, moral dan spiritual. Seorang dikatakan profesional, apabila 

pada dirinya melekat sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, dan sikap 

komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap contibous 

improvement, yakni selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-

model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zamannya  yang dilandasi oleh 

kesadaran yang tinggi bahwa tugas mendidik adalah tugas menyiapkan generasi 

penerus yang akan hidup pada zamannya. 

Motivasi belajar adalah daya penggerak/pendorong untuk melakukan 

sesuatu pekerjaan, yang biasa berasal dari dalam diri dan juga dari luar. 
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Sedangkan Purwanto mengemukakan bahwa motivasi adalah suatu pernyataan 

yang kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku 

terhadap suatu tujuan (Goal) atau perangsang (Incentive). Tujuannya adalah 

membatasi atau menentukan tingkah laku organisme itu. Motivasi dalam proses 

pembelajaran sangat dibutuhkan untuk terjadinya percepatan dalam mencapai 

tujuan pendidikan dan pembelajaran secara khusus. Sedangkan belajar dapat 

diartikan serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan 

lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor (Djamarah, 

2008). 

Rendahnya motivasi belajar siswa merupakan salah satu indikator dari 

rendahnya kegiatan belajar siswa. Itu artinya dalam belajar siswa belum memiliki 

keuletan dalam mempelajari materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, belum 

mengoptimalkan kegiatan belajarnya dan belum dapat belajar secara mandiri.  

Dengan adanya kompetensi pedagogik, kompetensi profesional guru yang 

tinggi diharapkan mampu memberikan pembelajaran yang optimal untuk siswa 

dengan didukung lingkungan belajar yang mampu memberikan hal positif yang 

baik bagi para siswa sehingga akan mampu mewujudkan siswa yang unggu l 

dengan pencapaian motivasi yang tinggi serta hasil yang memuaskan dalam 

belajar. Tugas guru di antaranya mengajar (To teach), mendidik (To educate), dan 

mengelola atau memenej (To manage). Dinamakan teaching, yaitu pengalihan 

pengetahuan (Transfer of knowledge), yang kedua melalui training, dan yang 

ketiga melalui education.  
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Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di MAN 1 

Kendari kompetensi guru sangatlah berpengaruh terhadap peserta didik. Hal 

tersebut dapat dilihat dari ketertarikan peserta didik dalam proses pembelajaran, 

misalnya aktif dalam mengajukan pertanyaan, rajin mengumpulkan tugas tepat 

waktu dan tidak adanya keterlambatan dalam mengikuti pembelajaran  di sekolah. 

Namun informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan 

terhadap peserta didik, terlihat dalam kegiatan belajar mengajar sebagian besar 

peserta didik masih banyak yang  kurang serius dalam proses pembelajaran, 

seperti kurangnya minat belajar peserta didik untuk mata pelajaran tertentu, guru 

yang tidak memberikan toleransi waktu kepada peserta didik yang terlambat, 

kurangnya menerapkan motede-metode pembelajaran yang dapat menarik 

perhatian serta kurangnya motivasi belajar yang diberikan oleh guru kepada 

peserta didik. Artinya keaktifan yang diharapkan oleh guru selama proses 

pembelajaran tidak sesuai dengan harapan guru.  

Berkaitan dengan masalah tersebut penyebab kurangnya motivasi belajar 

biologi siswa kelas XI IPA disebabkan kurangnya kompetensi pedagogik dan 

kompetensi profesional dalam mengelola pembelajaran. Salah satu contoh guru 

kurang kreatif  dalam memilih metode dan strategi pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik siswa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Sehingga seorang 

guru dituntut harus mampu meningkatkan kompetensinya salah satu kompetensi 

yang harus dikuasai oleh guru adalah kompetensi pedagogik dan kompetensi 

profesional dalam mengelola pembelajaran siswa. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul “Pengaruh 

Kompetensi Pedagogik Dan Kompetensi Profesional Guru Terhadap 

Motivasi Belajar Biologi Di Kelas XI IPA MAN 1 Kendari”. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang m asalah di atas, dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan sebagai berikut:  

1.2.1 Kompetensi pedagogik guru masih belum optimal. 

1.2.2 Seorang guru harus lebih profesional dalam menekuni profesinya sesuai 

dengan tuntutan zaman. 

1.2.3 Motivasi belajar siswa masih rendah ditunjukkan dengan kurangnya antusias 

siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

1.3 Pembatasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu dilakukan batasan 

masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh kompetensi 

pedagogik dan kompetensi profesional guru terhadap motivasi belajar biologi di 

kelas XI IPA Man 1 Kendari tahun ajaran 2020/2021. 

1.4 Rumusan Masalah  

Bertolak dari latar belakang tersebut di atas maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1.4.1 Apakah ada pengaruh kompetensi pedagogik terhadap motivasi belajar 

biologi siswa kelas XI IPA Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari ?   
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1.4.2 Apakah ada pengaruh kompetensi profesional terhadap motivasi belajar 

biologi  siswa kelas XI IPA Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari.? 

1.4.3 Apakah terdapat pengaruh kompetensi pedagogik dan kompetensi  

profesional terhadap motivasi belajar biologi siswa kelas XI IPA Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Kendari.? 

1.5 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:  

1.5.1 Untuk mengetahui pengaruh dari kompetensi pedagogik terhadap motivasi 

belajar biologi siswa kelas XI IPA Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari.    

1.5.2 Untuk mengetahui pengaruh dari kompetensi profesional terhadap motivasi 

belajar biologi siswa kelas XI IPA Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari. 

1.5.3 Untuk mengetahui pengaruh dari kompetensi pedagogik dan kompetensi 

profesional  guru terhadap motivasi belajar biologi siswa kelas XI IPA  

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari. 

1.6 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:  

1.6.1 Manfaat Praktis  

1.6.1.1 Bagi Peserta Didik  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa untuk meningkatkan 

motivasi dalam belajar sehingga belajar yang diperoleh dapat maksimal.   
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1.61.2 Bagi Guru  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada guru untuk lebih 

memperhatikan kondisi siswa dan mendorong siswa untuk belajar dengan 

giat agar siswa selalu termotivasi melakukan yang terbaik dalam belajar.  

1.6.1.3 Bagi  Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan  

memberikan pengalaman belajar dengan terjun langsung ke lapangan dan 

diharapkan dapat menambah kemampuan dan keterampilan meneliti serta  

pengetahuan yang lebih mendalam dalam melakukan penelitian. 

1.6.2 Manfaat Teoritis  

1.6.2.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi dunia pendidikan dan memberi konstribusi ilmiah terhadap ilmu 

pendidikan dan pengetahuan khususnya tentang kompetensi pedagogik 

dan kompetensi profesional guru terhadap motivasi  belaja biologi. 

1.6.2.2 Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada 

kajian yang sama tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas dan 

mendalam di bidang kompetensi pedagogik dan kompetensi  profesional 

guru terhadap motivasi  belajar biologi. 

1.7 Definisi Operasional  

Sebelum membahas lebih jauh tentang persoalan yang dibahas, penulis 

terlebih dahulu akan memberikan beberapa pengertian dasar variabel yang 

berjudul “Pengaruh Kompetensi Pedagogik Dan Kompetensi Profesional Guru 

Terhadap Motivasi Belajar Biologi Di Kelas XI IPA MAN 1 Kendari”. Agar tidak 
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timbul kesalahpahaman dalam memahami konteks judul  ini, penting kiranya 

penulis memberikan batasan dan penegasan istilah dari judul tersebut. 

1.7.1  Kompetensi pedagogik  

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam mengelola 

proses pembelajaran siswa. Selain itu kemampuan pedagogik juga 

ditunjukkan dalam membantu, membimbing dan memimpin siswa. 

Indikator-indikator kompetensi paedagogik antara lain menguasai 

karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsi-prinsip 

pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, kegiatan 

pembelajaran yang mendidik, pengembangan potensi peserta didik, 

komunikasi dengan peserta didik, penilaian dan evaluasi pedoman 

pelaksanaan penilaian kinerja guru (PPPKG).  

1.7.2 Kompetensi profesional  

Kompetensi profesional adalah kemampuan melaksanakan pokok guru di 

bidang pembelajaran secara optimal, terutama dalam hal penguasaan dan 

pengembangan materi pembelajaran (Indra, 2016). Indikator-indikator 

kompetensi profesional antara lain melakukan pemetaan standar kompetensi 

dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran yang diampunya, untuk 

mengidentifikasi materi pembelajaran yang dianggap sulit, melakukan 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan memperkirakan, 

menyertakan informasi yang tepat dan mutakhir di dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran, menyusun materi, perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran yang berisi informasi yang tepat, mutakhir, dan yang 
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membantu peserta didik untuk memahami konsep materi pembelajaran, 

melakukan evaluasi diri secara spesifik, lengkap, dan didukung dengan 

contoh pengalaman diri sendiri, memiliki jurnal pembelajaran, catatan 

masukan dari teman sejawat atau hasil penilaian proses pembelajaran 

sebagai bukti yang menggambarkan kinerjanya, memanfaatkan bukti 

gambaran kinerjanya untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran selanjutnya dalam program Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan (PKB), mengaplikasikan pengalaman PKB dalam 

perencanaan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran dan tindak lanjutnya. 

1.7.3 Motivasi belajar  

Motivasi diartikan sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, 

tekanan, atau mekanisme psikologis yang mendorong seseorang atau 

sekelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang 

dikehendakinya (Suprihatin, 2015). Indikator-indikator motivasi belajar 

antara lain siswa rajin belajar, siswa senang belajar, siswa memiliki rasa 

ingin tahu dalam belajar, siswa tertarik untuk belajar, memperhatikan 

pembelajaran, mendengarkan penjelasan dari guru, siswa mengikuti 

pelajaran dengan tekun di kelas dan mengerjakan tugas tanpa bantuan orang 

lain, siswa mengharapkan hasil belajar yang memuaskan dalam belajar. 

 

 

 


