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BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pendidikan adalah upaya sadar terhadap menumbuh kembangkan 

potensi manusia yang ada dengan cara menyemangati dan memfasilitasi 

kegiatan belajar mengajar mereka. Menurut Zurinal Z. dan Wahdi Sayuti, 

(2016, h 22), pendidikan dalam pengertian sempit, dimaknai sekolah.Dengan 

adanya bimbingan serta arahan maka para siswa akan mampu beradaptasi 

sengan lingkungan yang ada apa lagi pada saat pandemic sekarang.  

Dengan ini, dalam pengertian “Pendidikan yaitu pengaruh yang 

diupayakan serta direkayasa sekolah terhadap anak-anak agar mereka 

mempunyai kemampuan yang baik dan memiliki kesadaran penuh terhadap 

tugas-tugas sosial yang mereka temukan. Dalam pendidikan formal kegiatan 

belajar diharapkan terjadi adanya perubahan yang sifatnya positif sehingga 

pada tahap akhir akan mempunyai kemampuan, kecakapan dan pengetahuan 

baru sebagai bekal mengarungi hidup di masyarakat.  

Pengertian pendidikan yang memacu pada kecerdasan seseorang serta 

mendapatkan motivasi yang baik ialah kemampuan mengarahkan pikiran atau 

tindakan ke arah yang lebih baik dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun 

orang lain. Hal ini dijelaskan di dalam Sabda Rasulullah SAW: 

   ِ  َمْن أََرادَ الدُّْنيَا فَعَلَْيِه بِاْلِعْلِم, َوَمْن أََرادَ األَِخَرةَ فَعَلَْيِه بِاْلِعْلِم, َوَمْن أََرادَهَُما فَعَلَْيِه بِاْلِعْلم
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Artinya: Barang siapa yang menginginkan kebahagian dunia, maka 

tuntutlah ilmu dan barang siapa ingin kebahagian akhirat, maka tuntulah ilmu 

dan barangsiapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu pengetahuan. 

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa tuntutlah ilmu pengetahuan 

apa bila menginginkan kebahagiaan serta mendapatkan pendidikan yang 

bermanfaat tersebut adalah seseorang yang terhindar dari kebodohan sehingga 

dirinya dapat melakukan kebaikan, jadi seseorang yang memiliki kecerdasan 

dapat diketahui salah satunya dengan cara bagaimana ia menggunakan akalnya 

sebaik mungkin. 

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang mengandung 

makna bahwa dalam mengemban tugas transformasi ilmu pengetahuan, 

akhlak, budi pekerti  dan teknologi serta seni kepada generasi penerus 

(peserta didik). Pembangunan pendidikan adalah upaya untuk mewujudkan 

tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945, tentang pendidikan dan kebudayaan, yakni: "Pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang 

memiliki keimanan serta ketaqwaan dan akhlak mulia dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa yang sangat diatur oleh undang-undang". (Undang-undang 

Dasar 1945, 2015. h 28) 

Dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah kenyataannya 

sering terjadi, siswa tidak dapat meraih hasil belajar yang sesuai dengan 

kemampuan intelegensinya. Tidak sedikit siswa yang mempunyai 

kemampuan intelegensi tinggi tetapi memperoleh hasil belajar relatif rendah, 

sebaliknya ada juga siswa yang walaupun kemampuan intelegensinya relatif 



 

3 
 

rendah, namun mampu meraih hasil belajar belajar yang relatif tinggi, ini 

menunjukkan bahwa tingkat intelegensi bukan merupakan satu-satunya faktor 

yang menentukan keberhasilan seseorang, akan tetapi ada faktor lain yang 

mempengaruhi. Hal ini didukung dengan pendapat Goleman (2016, h 12), 

menyatakan bahwa kecerdasan intelektual (IQ) hanya menyumbang 20% bagi 

kesuksesan, sedangkan 80% adalah sumbangan faktor kekuatan-kekuatan 

lain, diantaranya adalah kecerdasan emosional (EQ) yakni kemampuan 

memotivasi diri sendiri, mengatasi frustasi, mengontrol desakan hati, 

mengatur suasana hati (mood), berempati serta kemampuan bekerja sama. 

Kecerdasan emosional sangat perlu dimiliki oleh peserta didik, agar 

dapat menunjang hasil belajarnya, untuk itu setiap guru sangat penting untuk 

memiliki pengetahuan kecerdasaan emosional agar nantinya mampu 

mengembangkan kecerdasaan emosional peserta didik. Hal ini bertujuan agar 

peserta didik mampu memiliki kecerdasaan emosional supaya mereka dapat 

mengendalikan atau mengontrol diri dengan baik dalam mengikuti kegiatan 

proses pembelajaran dan memiliki kesadaran yang tinggi untuk belajar. 

Dalam kecerdasan emosional terdapat 5 faktor harus dimiliki peserta didik, 

dimana seperti dikemukakan oleh Goleman (2016, h 58) yaitu, mengenali 

emosi diri, mengolah emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang 

lain, dan membina hubungan dengan orang lain.  

Kecerdasan emosional adalah kecerdasan yang sangat diperlukan 

untuk berprestasi. Meskipun seperti itu kita tidak boleh melupakan peranan 

motivasi belajar yang sangat positif dalam memcapai sebuah hasil belajar 

atau berprestasi. Motivasi belajar yang positif itu berupa kumpulan perasaan 
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antusiasme, gairah dan keyakinan diri. Pesrta didik yang memiliki motivasi 

belajar yang tinggi terhadap pembelajaran maka mereka akan bergerak atau 

tergugah hatinya untuk memiliki sebuah keyakinan atau keinginan untuk 

melakukan sesuatu yang dapat menunjang sebuah hasil belajar atau tujuan 

yang sesui dengan apa yang mereka harapkan dalam belajar.  

Kecerdasan emosional berfungsi baik, tanpa partisipasi penghayatan 

emosional terhadap mata pelajaran yang disampaikan di sekolah maka 

motivasi siswa akan menurun. Namun, biasanya kedua inteligensi intelektual 

dan emosional saling melengkapi. Keseimbangan antara IQ dan EQ 

merupakan kunci keberhasilan belajar siswa di sekolah. Yakni model 

pengetahuan yang seharusnya dipahami siswa, bahkan melainkan juga perlu 

adanya mengembangkan kecerdasan emosional siswa tersebut. 

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukan Wina Sanjaya (2010, 

h 249), mengatakan bahwa proses pembelajaran motivasi merupakan salah 

satu aspek dinamis yang sangat penting dimana sering terjadi siswa yang 

kurang berprestasi bukan disebabkan oleh kemampuanya yang kurang, akan 

tetapi dikarenakan tidak adanya motivasi untuk belajar sehingga peserta didik 

tidak berusaha untuk mengarahkan segala kemampuannya.  

Seperti diketahui, motivasi belajar pada peserta didik tidak sama 

kuatnya, ada peserta didik yang motivasinya bersifat intrinsik dimana 

kemauan belajarnya lebih kuat dan tidak tergantung pada faktor di luar 

dirinya. Sebaliknya dengan peserta didik yang motivasi belajarnya bersifat 

ekstrinsik, kemauan untuk belajar sangat tergantung pada kondisi di luar 

dirinya. Tetapi demikian, dalam kenyataan motivasi ekstrinsik yang ada 
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inilah yang banyak terjadi, terutama pada siswa dalam proses belajar. Sesuai 

dengan keadaan tersebut dapat diartikan bahwa suatu proses pembelajaran 

dikatan berhasil manakala didalam didri peserta didik memiliki motivasi 

dalam belajar, oleh sebab itu maka guru perlu menumbuhkan motivasi belajar 

pesrta didik agar dapat mendapatkan hasil belajar optimal dan memuaskan.  

Peserta didik yang memiliki motivasi dan kebiasaan yang baik maka 

setiap usaha yang dilakukan akan memberikan hasil yang memuaskan, 

motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang 

dapat menimbulkan proses belajar, serta menjamin kelangsungan kegiatan 

tersebut dan mencapai suatu tujuan. Sebab itu yang terpenting bagaimana 

menciptakan kondisi terhadap siswa agar selalu ingin terus belajar untuk 

mengembangkan potensi diri sendiri. Tadjab, (2010. h 20), belajar dengan 

motivasi dan terarah dapat menghindarkan diri rasa malas dan menimbulkan 

kegairahan siswa dalam belajar, pada akhirnya dapat meningkatkan daya 

kemampuan belajar siswa.  

Motivasi belajar juga dapat datang dari diri siswa. Kondisi kesehatan 

yang prima, baik kesehatan   jasmani   maupun   rohani   menjadi dasar yang 

kuat bagi tumbuhnya motivasi belajar. Kondisi kesehatan akan berkembang 

persepsi, sikap yang sehat dan realistik, emosi yang stabil, keceriaan, 

kesenangan, kebahagiaan. Sedangkan kondisi yang kurang sehat maka akan 

menumbuhkan kondisi sosial yang kurang sehat pula, dan dapat menjadi 

pangkal dari  rendahnya  motivasi  untuk  maju dan motivasi untuk mencapai 

hasil belajar yang memuaskan. 
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Hasil   belajar   yang   baik   dapat diraih oleh setiap siswa jika mereka 

dapat  belajar  secara  wajar,  terhindar dari berbagai ancaman,  hambatan dan 

gangguan. Namun sayangnya ancaman, hambatan dan gangguan dialami 

siswa tertentu, sehingga mereka mengalami kesulitan belajar.  Disetiap  

sekolah dalam  berbagai  jenis  dan  tingkatan pasti memiliki siswa yang 

berkesulitan belajar. Masalah yang satu ini tidak hanya dirasakan oleh 

sekolah  modern perkotaan, tapi juga dimiliki oleh sekolah tradisional di 

pedesaan dengan segala keminiman dan kesederhanaannya. Hanya yang 

membedakan   pada   sifat,   jenis   dan faktor penyebabnya. (Yunanti, 2016. h 

83). 

Hasil belajar  merupakan ketercapaian tujuan pendidikan pada siswa 

yang mengukuti proses belajar mengajar, hasil belajar juga dapat diartikan 

perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah 

lakuknya. Apabila guru berhasil menciptakan suasana yang membuat siswa 

termotivasi dan aktif dalam belajar, secara tidak langsung berdampak pada 

peningkatan hasil belajar siswa  

Upaya untuk meningkatkan hasil belajar diperlukan juga peran dari 

siswa sendiri. Siswa juga harus berusaha untuk memperoleh hasil belajar 

yang memuaskan. sebab hasil belajar itu merupakan suatu cerminan 

bagaimana seorang siswa dapat mempelajari dan memahami tentang suatu 

mata pelajaran didukung oleh berbagai usaha yang mendukung. Terdapat 

banyak faktor-faktor yang sangat mempengaruhi belajar serta hasil belajar. 

Faktor-faktor tersebut dapat timbul dari dalam diri siswa atau biasa disebut 

dengan  faktor  internal.  Tidak  hanya faktor  internal  saja, belajar dan  
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hasil belajar juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang timbul dari luar 

diri siswa tersebut atau biasa dikenal dengan faktor eksternal.  

Faktor internal tersebut  antara lain  kondisi jasmani yang 

dimiliki oleh siswa, kecerdasan siswa, sikap siswa, bakat atau kemampuan 

siswa juga tak lupa motivasi juga termasuk ke dalam faktor internal yang 

dapat mempengaruhi belajar dan hasil belajar siswa. Sedangkan untuk faktor 

yang timbul dari luar diri siswa atau dikenal dengan faktor eksternal antara  

lain  lingkungan  sosial  seperti  orang  tua  dan  keluarga, sekolah  dan 

masyarakat. Juga sarana dan prasarana seperti alat belajar, dan kondisi 

rumah bahkan jarak antara rumah ke sekolah juga dapat mempengaruhi 

belajar dan hasil belajar siswa. Berbagai faktor tersebut sangat berperan 

penting dalam proses belajar yang pada akhirnya nanti akan menghasilkan 

suatu pencapaian yang akan diperoleh siswa. 

Pembelajaran  biologi  adalah pembelajaran  yang  menekankan  pada 

pemberian pengalaman secara langsung. Karena sebab itu, siswa perlu 

dibantu untuk  mengembangkan   sejumlah   keterampilan  proses  supaya  

mereka mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar. Keterampilan 

proses ini meliputi keterampilan mengamati dengan seluruh indera, 

menggunakan alat dan bahan secara benar dengan selalu mempertimbangkan 

keselamatan kerja, mengajukan pertanyaan, dan mengkomunikasikan  hasil 

temuan secara  beragam,  menggali  dan memilah  informasi  yang relevan 

untuk  menguji  gagasan-gagasan  atau  memecahkan  masalah  sehari-hari. 
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Jadi pada dasarnya,  pelajaran  biologi berupaya  untuk membekali  

siswa dengan berbagai kemampuan tentang cara “mengetahui” dan cara 

“mengerjakan” yang dapat membantu siswa untuk memahami pembelajaran 

Biologi , ini sangat penting bagi kecerdasan emosional siswa dimana dapat 

merasakan senang ketika pembelajarannya menyenangkan serta motivasi 

siswa yang mendorong siswa untuk melakukan kegiatan pada pembelajaran 

Biologi, ini akan mempengaruhi hasil belajar yang nantinya akan siswa 

peroleh. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di SMA Negeri 1 

ladongi Proses pembelajaran di kelas XI-MIPA  selama masa pandemi ini 

kurang efektif dimana harus menjaga jarak antar siswa sehingga mereka 

melakukan sekolah daring untuk terus melakukan pembelajaran agar tidak 

tertinggalnya pelajaran. Bagi para siswa ini hal baru yang mereka rasakan 

karena sekolah daring ini menggunakan aplikasi yakni zoom maupun 

Watssap. Dan terkadang hanya memberikan tugas kepada siswanya dengan 

begitu banyak, agar siswa tidak berdiam di rumah,  

Hal ini menyebabkan beberapa permasalahan dalam belajar terkhusus 

pada pembelajaran Biologi antara lain : (1) kurangnya motivasi dalam belajar 

Biologi, (2) sering mengalami kesulitan dalam belajar Biologi, (3) mudah 

bosan dalam mengikuti pembelajaran, (4) dan seringnya terlambat dalam 

mengikuti pembelajaran. Sehingga berpengaruh pada kecerdasan emosional 

dan motivasi terhadap hasil belajar siswa, pada akhirnya akan berakibat pada 

hasil belajar yang diperoleh. 
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Adanya kesenangan dan kebosanan bagi para siswa, mereka harus 

dapat menyesuaikan diri agar tidak stress, harus bisa mengerjakan tugas 

dengan baik, itu semua berpengaruh pada kecerdasan emosional dan motivasi 

mereka dimana suasana hati mereka harus merasa senang mengikuti 

pembelajaran daring, harus sabar menghadapai tugas yang diberikan oleh 

guru sehingga dapat tercapainya hasil belajar yang memenuhi standar KKM. 

Dari interaksi siswa bahwasannya mereka mengatakan ada baik dan 

tidak baiknya, untuk baiknya jadi mengetahui bagaimana cara memnfaatkan 

teknologi, ketika guru memberikan tugas  dapat mengatur waktu belajar 

sehingga dapat menyerap materi yang diberikan oleh guru dan lebih 

memanfaatkan teknologi karena dapat mempelajari materi dari berbagai 

aplikasi  seperti youtube, bertambah wawasan luas dengan mengikuti 

beberapa edukasi dan relasi serta bebas dalam mengatur waktu belajar dan 

untuk yang tidak baiknya kurang paham dengan materi yang diberikan oleh 

guru karena ada beberapa guru yang tidak menjelaskan materi yang di kasih 

hanya langsung memberi tugas, serta jaringan kurang mendukung sehingga 

materi kurang di mengerti dan kurang puas jika bertanya terkendala, ada 

beberapa siswa juga yang merasa tertekan karena dikejar tugas.  

Ada juga siswa yang mengatakan tidak efektif karena metode diskusi, 

presentasi agak susah dilakukan di masa pandemi ini, karena menurutnya 

metode diskusi itu sangat memungkinkan dilakukan dengan secara langsung 

bertatap muka. Serta dari teman-teman ada yang tidak memiliki Android 

sehingga mereka numpang ke temannya jadi setiap siswa tidak memiliki 

kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelajaran sebagaimana sekolah 
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offline, serta tidak semua jaringan mendukung terkhusus di pedalaman 

pelosok desa sehingga tidak bisa mengambil kesempatan untuk menjawab 

pertanyaan apa bila diskusi. 

Hasil belajar siswa kelas XI-MIPA pada mata pelajaran biologi di 

SMA Negeri 1 Ladongi tahun 2020, berdasarkan nilai rapor dari 62 jumlah 

sampel menunjukkan bahwa sebanyak 16 % hasil belajar siswa masih belum 

maksimal. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), dimana nilai standar KKM 

MIPA Biologi adalah 75 sehingga dapat disebut bahwa hasil belajar siswa 

masih belum maksimal 

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu guru Biologi kelas XI-

MIPA menyatakan bahwa tingkat hasil belajar di SMA Negeri 1 Ladongi 

dalam kategori di bawah standar terbukti dari nilai rata-rata yang siswa peroleh 

yang tidak mencapai KKM,  Nilai pengetahuan yang tidak mencukupi nilai 

KKM dari hasil belajar, guru menambahkan nilai siswa dengan melihat 

karakter dan keterampilan siswa. 

Target ketuntasan secara nasional yang di harapkan yaitu minimal 

75%. Ketuntasan belajar ditentukan oleh kemampuan setiap siswa untuk 

menguasai kompetensi yang diharapkan akan semakin tinggi kemampuan 

siswa untuk menguasai kompetensi yang diharapkan akan semakin tinggi daya 

serap yang diperoleh. Pencapain hasil belajar dengan kriteria nilai > KKM 

yang telah ditetapkan, maka siswa secara individual dinyatakan sudah berhasil 

dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Sebaliknya secara klasikal dalam 

satu kelas proses pembelajaran dinyatakan berhasil apabila jumlah siswa yang 

berhasil mencapai KKM 80% dari jumlah siswa. 



 

11 
 

Berkaitan dengan permasalah tersebut, kecerdasan emosional dan 

motivasi dari diri siswa adalah salah satu faktor penting yang seharusnya 

dimiliki oleh siswa untuk meraih hasil belajar yang memuaskan standar KKM 

sekolah, kecerdasan emosional dan motivasi pada diri siswa sebagai salah 

satu faktor untuk meraih hasil belajar yang memuaskan, Berdasarkan uraian 

diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh 

Kecerdasan Emosional (EQ) dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar 

Biologi Siswa kelas XI-MIPA Pada SMA Negeri 1 ladongi”. 

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah 

Peneliti mengidentifikasi beberapa kelemahan dan kekurangan dari 

pembelajaran yang dilaksanakan yaitu: 

1.2.1 Kecerdasan emosional siswa belum optimal 

1.2.2 Kurangnya motivasi siswa mengikuti pembelajaran biologi  

1.2.3 Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran biologi. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini peneliti 

mengajukan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1.3.1 Apakah ada pengaruh kecerdasan emosional (EQ) terhadap hasil 

belajar siswa kelas XI-MIPA SMA Negeri 1 Ladongi 

1.3.2 Apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa 

kelas XI-MIPA SMA Negeri 1 Ladongi 

1.3.3 Apakah ada pengaruh kecerdasan emosional (EQ) dan motivasi 

belajar siswa secara bersama-sama terhadap hasil belajar siswa 

kelas XI-MIPA SMA Negeri 1 Ladongi 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional (EQ) terhadap 

hasil belajar siswa kelas XI-MIPA SMA Negeri 1 Ladongi. 

1.4.2 Untuk mengetahui pengaruh motivasi belalajar terhadap hasil belajar 

siswa kelas XI-MIPA SMA Negeri 1 Ladongi 

1.4.3 Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional (EQ) dan 

motivasi belajar siswa secara bersama-sama terhadap hasil belajar 

siswa kelas XI-MIPA SMA Negeri 1 Ladongi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kecerdasan 

emosional terhadap hasil belajar siswa. 

b. Memberikan informasi terkait dengan apakah kecerdasan emosinal 

dan motivasi, dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan guru dalam pelaksanaan pembelajaran untuk lebih 

mengutamakan pengembangkan kecerdasan emosional dan motivasi 
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pada siswa secara lebih maksimal yang nantinya akan berpengaruh 

terhadap hasil belajar. 

b. Bagi sekolah  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan ataupun 

kebijakan untuk memantau serta meningkatkan kualitas dan 

perkembangan pembelajaran di sekolah serta memberikan 

kemudahan bagi pihak sekolah dalam memberikan motivasi siswa 

untuk menggali kecerdasan emosional yang dimiliki oleh siswa 

untuk meningkatkan hasil belajar. 

c. Bagi siswa  

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan siswa agar 

mampu dalam mengembangkan kecerdasan emosional dan motivasi 

belajaranya untuk meningkatlkan hasil belajar 

d. Bagi Orang Tua 

Diharapkan lebih memperhatikan dan membantu anak dalam 

melejitkan kecerdasan emosionalnya dimulai dari anak usia dini 

karena ini sangat ditentukan oleh gaya pengasuhan para orang tua 

dengan akurat agar kecerdasan emosi anak betul-betul bisa dilejitkan 

sesuai atau minimal mendekati hasil yang diharapkan. 

e. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penerapan serta 

referensi bacaan ilmu pengetahuan yang ada serta dapat menambah 

wawasan dan referensi dalam bidang penelitian selanjutnya. 
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1.6 Defenisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahan penapsiran terhadap istilah dalam proposal ini 

maka perlu didefinisikan sebagai berikut : 

2.6.1 Kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan, memahami 

dan secara selektif menerapkan daya dan kemampuan emosi sebagai 

sumber energi serta pengaruh yang manusiawi, kecerdasan 

emosional dapat dilihat dari bagaimana Kesadaran diri, pengaturan 

diri, empati dan keterampilan sosial. 

2.6.2 Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis didalam 

siswa yang menimbulkan kegiatan belajar itu demi mencapai suatu 

tujuan, motivasi belajar dapat dilihat dari tekun dalam menghadapi 

tugas, ulet dalam menghadapi kesulitan, menunjukkan minat, senang 

bekerja mandiri, dapat mempertahankan pendapatnya, tidak mudah 

melepas hal yang diyakini itu, serta senang mencari dan 

memecahkan masalah soal-soal. 

2.6.3 Hasil belajar adalah hasil yang di peroleh siswa setelah melakukan 

aktivitas belajar yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau angka. 

hasil belajar yang di maksud dalam penelitian ini adalah nilai 

pengetahuan pada rapor siswa (nilai semester) 

 

 

 

 


