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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Deskripsi Konseptual 

2.1.1 Prestasi Belajar 

Belajar merupakan jalan menuju sukses. Dengan belajar seseorang 

dapat mengetahui banyak hal. Adalah hal ini, islam pun amat menekankan 

tentang belajar. Tujuan belajar dalam islam bukan bukan mencari rezeki di 

dunia semata, tetapi untuk sampai kepada hakikat, memperkuat ahlak, 

artinya mencari atau mencapai ilmu yang sebenarnya dan ahlak yang 

sempurna. Setiap manusia dimana saja berada tentu melakukan kegiatan 

belajar mengajar. Seorang siswa yang ingin mencapai cita-citanya tentu 

harus belajar dengan giat. Bukan hanya disekolah saja, tetapi juga harus 

belajar di rumah, masyarakat, lembaga pendidikan ekstra di luar sekolah, 

berupa kursus, les privat, bimbingan studi dan sebagainya ( Ahmad, 2011). 

Menurut Tu‟u dalam Otong Kardisaputra (2004: 75) “prestasi 

merupakan hasil yang dicapai seseorang ketika mengerjakan tugas atau 

kegiatan”. Sedangkan menurut Slameto (2003:2) “belajar adalah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. ( Ari, 

2014). 
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Proses pembelajaran atau proses belajar mengajar  merupakan 

suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas 

dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif 

untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi antara guru dengan siswa itu 

merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. 

Interaksi dalam proses belajar mengajar mempunyai arti yang lebih luas, 

tidak sekedar hubungan antara guru dengan siswa, tetapi berupa interaksi 

edukatif, yaitu bukan hanya penyampaian pesan berupa pengetahuan, 

melainkan juga penanaman sikap dan nilai-nilai pada diri siswa yang 

sedang belajar (Nurhaidah, 2016). 

Prestasi Belajar atau Hasil Belajar (Achievement) yang  merupakan 

realisasi atau perkara dari kecakapankecakapan potensial atau kapasitas 

yang di miliki seseorang. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki 

oleh peserta didik setelah ia menerima pengalaman pembelajaran. 

Sejumlah pengalaman yang diperoleh peserta didik mencakup ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor. Hasil belajar mempunyai peranan penting 

dalam proses pembelajaran karena akan memberikan sebuah informasi 

kepada guru tentang kemajuan peserta didik dalam upaya mencapai 

tujuan-tujuan belajarnya melalui proses kegiatan belajar mengajar yang 

selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut guru dapat menyusun dan 

membina kegiatan-kegiatan peserta didik lebih lanjut baik untuk individu 

maupun kelompok belajar (Wahyu Mustika, 2017). 
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2.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Prestasi Belajar 

Rendahnya prestasi belajar dapat disebabkan oleh berbagai macam 

faktor. Faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri siswa (faktor internal) 

dan faktor yang berasal dari luar diri siswa (faktor eksternal). Menurut 

Slameto "Faktor-faktor penyebab rendahnya prestasi belajar digolongkan 

menjadi dua golongan yaitu faktor internal yang bersumber pada diri siswa 

dan faktor eksternal yang bersumber dari luar diri siswa.  

Hal ini terjadi karena adanya pengaruh faktor dari dalam diri siswa 

maupun dari luar sehingga mereka mengesampingkan belajar. Akibatnya 

siswa yang sering melakukan hal ini akan ketinggalan materi pelajaran, 

sehingga hasil evaluasi tidak mencapai nilai ketuntasan yang 

sudahditentukan. Melihat fakta yang terjadi di lapangan bahwa perilaku di 

atas akan membawa dampak buruk bagi siswa seperti resiko akan 

ketinggalan materi pelajaran,  bahkan bisa saja tidak naik kelas ( Aisyah, 

2017). 

Menurut Husni (2016), salah satu pernyataan bahwa seorang telah 

belajar sesuatu adalah adanya tingkah laku dalam dirinya, perubahan itu 

bersifat pengetahuan, keterampilan maupun yang menyangkup nilai dan 

sikap. Sedangkan belajar mengajar adalah suatu yang bernilai pendidikan 

interaksi-interaksi yang bernilai pendidikan dikarenakan kegiatan belajar 

mengajar yang dilakukan mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan 

sebelum proses belajar dilakukan. Hasil belajar antara peserta didik yang 

satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Perbedaan itu disebabkan oleh 
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faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain : a) faktor-faktor yang 

bersumber dari diri sendiri faktor ini sangat besar pengaruhnya terhadap 

kemajuan studi peserta didik, misalnya minat, bakat, kesehatan, kebiasaan 

belajar, dan kemandirian. b) faktor-faktor yang berasal dari luar dari 

peserta didik faktor ini mempengaruhi terhadap kemajuan studi peserta 

didik lingkungan, studi dari lingkungan masyarakat dan faktor lain yaitu 

sekolah dan peralatan sekolah (Nabillah, 2019). 

2.2.1Faktor Internal   

Faktor internal adalah semua faktor yang ada pada diri 

seseorang/faktor yang bersumber dari individu, baik jasmaniah(fisik) 

maupun rohani(psikis).  

Faktor psikologis Faktor yang berasal dalam diri seperti 

intelegensi, minat, bakat, motivasi dan kosentrasi.  

1. Minat 

Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan suatu di luar diri. Semakin 

kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. Suatu 

minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang 

menujukan bahwa anak didik lebih menyukai suatu hal dari pada 

hal lainnya, dapat dimanifestasikan melalui partisipasi dalam 

suatu aktifitas. Timbulnya minat belajar disebabkan berbagai 

hal, antara lain karena keinginan yang kuat untuk menaikan 
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martabat atau mempeoleh pekerjaan yang baik serta hidup 

senang dan bahagia.  

2. Bakat 

Bakat merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap 

proses dan hasil belajar seseorang. Orang yang belajar pada 

bidang yang sesuai dengan bakat akan membesar kemungkinan 

berhasilnya usaha itu. Bakat memang diakui sebagai 

kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu 

dikembangkan atau latihan Sunarto & Hartono, (Djamarah, 

2011: 196). Dalam kenyataan tidak jarang ditemukan seorang 

individu dapat menumbuhkan dan mengembangkan bakat 

bawaannya dalam lingkungan yang kreatif.Banyak sebenarnya 

bakat bawaan yang dapat ditumbuhkan asalkan diberikan 

kesempatan yang sebaik-baiknya. 

3. Motivasi 

Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinstik, berupa 

hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, 

harapan akan cita-cita.Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah 

adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan 

kegiatan belajar yang menarik.Tetapi harus diingat, kedua faktor 

tersebut disebabkan oleh rangsangan tertentu, sehingga 

seseorang berkeinginan untuk melakukan aktivitas belajar yang 

lebih giat dan semangat.Hakikat motivasi belajar adalah 
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dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang 

belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada 

umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang 

mendukung. 

4. Konsentrasi 

Slameto (2013:46) Konsentrasi dimaksudkan untuk 

memusatkan segenap kekuatan perhatian pada situasi belajar. 

Unsur motivasi dalam hal ini sangat membantu tumbuhnya 

proses pemusatan perhatian. Di dalam konsentrasi keterlibatan 

mental secara detail sangat diperlukan, sehingga tidak‟‟ 

perhatian‟‟ sekadarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

kosentrasi sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran, 

jika tidak konsentrasi maka tidak ada perhatian terhadap apa 

yang dijelaskan pada saat proses pembelajaran sehingga tidak 

ada daya tangkap terhadap apa yang dijelaskan. 

5. Kebiasaan belajar 

Kebiasaan belajar merupakan faktor penting dalam proses 

belajar. Hal tersebut sesuai pendapat Rana dan Kausar 

(2011).Mereka menyatakan bahwa kunci utama dalam 

keberhasilan belajar siswa adalah kebiasaan belajar baik. Selain 

itu, kebiasaan belajar baik akan membawa pengaruh positif bagi 

siswa, seperti pembuatan jadwal belajar yang dilaksanakan dan 

dipertanggung jawabkan sendiri. Dengan adanya jadwal belajar 
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siswa bisa membagi waktu belajarnya, kapan harus mengulang 

pelajaran agar tidak mudah lupa dan kapan mempersiapkan diri 

untuk kesekolah esok harinya ( fatiya, 2016).  

6. Intelegensi  

Intelegensi merupakan salah satu faktor internal yang 

mempengaruhi prestasi akademik seseorang. Intelegensi sendiri 

dalam perspektif psikologi memiliki arti yang beraneka ragam. 

definisi intelegensi itu mengalami berbagai perubahan dari 

waktu ke waktu. Salah satu cara yang sering digunakan untuk 

menyatakan tinggi rendahnya tingkat intelegensi adalah 

menerjemahkan hasil tes intelegensi ke dalam angka yang dapat 

menjadi petunjuk mengenai kedudukan tingkat kecerdasan 

seseorang bila dibandingkan secara relatif terhadap suatu 

norma, secara  

tradisional, angka normatif dari hasil tes intelegensi dinyatakan 

dalam bentuk rasio dan dinamai IQ (Intelegence quotient) ( 

Zetra, 2015). 

Intelegensi merupakan bekal potensial yang akan 

memudahkan dalam belajar dan pada gilirannya akan 

menghasilkan performansi yang optimal. Dengan demikian 

secara teoritis siswa yang memiliki IQ di atas rata-rata 

cenderung mudah dalam belajarnya sehingga prestasi belajarnya 

baik (Ivan, 2018). 
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2.2.2 Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah semua aspek yang berasal dari luar diri 

individu yang mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Faktor fisiologi adalah faktor yang berasal dari luar seperti 

faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat. 

1. Faktor keluarga  

Lingkungan keluarga akan berpengaruh terhadap 

pencapaian hasil belajar siswa dimana ia menerima 

pengaruh berupa; 1). Cara orang tua mendidik anak. Cara 

orang tua mendidik anak besar pengaruhnya terhadap 

belajar anaknya.2). Relasi antar anggota keluarga. Relasi 

antar anggota keluarga yang terpenting adalah relasi orang 

tua dengan anaknya.3). Suasana rumah. Suasana rumah 

dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-kejadian yang 

sering terjadi di dalam keluarga di mana anak berada dan 

belajar.  

2. Faktor sekolah  

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini 

mencakup yakni: 1). Metode Mengajar. Metode mengajar 

adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui di dalam 

mengajar. Jika metode mengajar guru yang kurang baik 

akan mempengaruhi  belajar siswa yang tidak baik pula. 2). 

Metode Belajar. Khusus mengenai waktu yang disenangi 
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untuk belajar seperti pagi atau sore hari, seorang ahli 

bernama Biggers (1980) berpendapat bahwa belajar pada 

pagi hari lebih efektif dari pada belajar pada waktu-waktu 

lainnya, namun menurut penelitian beberapa ahli learning 

style (gaya belajar), hasil belajar tidak bergantung pada 

waktu secara mutlak, tetapi bergantung pada pilihan waktu 

yang cocok  dengan kesiapsiagaan siswa atau kesiapan 

siswa dalam menyerap, mengelola serta menyimpan 

informasi yang telah diperoleh. 

3. Faktor Masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor eksternal yang juga 

berpengaruh terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi 

karena keberadaanya siswa dalam masyarakat, di antaranya: 

Teman Bergaul,  Pengaruh-pengaruh dari teman bergaul 

siswa lebih cepat masuk dalam jiwanya dari pada yang kita 

duga. Teman bergaul yang baik akan berpengaruh baik 

terhadap siswa, begitu juga sebaliknya.  Agar siswa dapat 

belajar dengan baik, maka perlulah diusahakan agar siswa 

memiliki teman bergaul yang baik-baik dan pembinaan 

pergaulan yang baik serta pengawasan dari orang tua dan 

pendidik harus cukup bijaksana ( Aisyah, 2017). 

Pada dasarnya terdapat faktor internal dan eksternal yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar. Kedua faktor ini saling mempengaruhi 
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psikologis dan fisiologis (internal), lingkungan, sosial, metode 

pembelajaran, lingkungan sekolah, lingkungan sekitar (eksternal). Faktor 

faktro ini menjadikan variabel yang perlu dicermati agar keberhasilan 

pembelajaran yang ditunjukkan dengan ketuntasan belajar dapat terjamin. 

(Nur‟Aenon, 2020). 

2.1.3 Peserta Didik 

Pendidik dan peserta didik adalah dua entitas yang tak dapat 

terpisahkan dalam mengerakkam dimensi pendidikan terutama pendidikan 

islam. Keduanya mempunyai interaksi secara kontinyu yang dapat 

menghasilkan perambahan intelektual, namun tidak dapat dipungkiri 

dalam praktek pendidikan terkadang mengalami degredasi dan dekadensi 

bagi kalangan pedidik dengan mengesampingkan tradisi-tradisi humanis 

yang seharusnya diberlakukan dalam dimenis-dimensi peserta didik. Hal 

yang penting menjadi sebuah otokritik yang produktif dalam membangun 

tradisi pendidikan dengan mensejajarkan peserta didik tanpa adanya 

bentuk diskriminasi ( Ramli, 2015). 

Dalam islam peserta didik ialah setiap manusia yang sepanjang 

hayatnya selalu berada dalam perkembangan, jadi bukan hanya anak-anak 

yang sedang dalam pengasuhan atau pengasihan orang tuanya, bukan pula 

hanya anak-anak dalam usia sekolah, tetapi mencakup seluruh manusia 

baik sebagai individu maupun sebagian kelompok, baik manusia yang 

beragama islam maupun tidak, atau dengan kata lain manusia secara 

keseluruhan, setiap yang sangat terlibat, dalam satu kegiatan pendidikan, 



 

18 
 

baik itu formal maupun informal harus mampu mengembangkan dan 

mensosialisasikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pesera didik 

secara baik dan benar, demi terselenggaranya kegiatan pembelajaran yang 

menyenangkan bagi guru dan juga bagi peserta didik ( Musaddad,2016).   

2.1.4  Pendidik/ Guru   

Guru merupakan aktor utama dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran baik ia sebagai pengajar, pengelola dan peranan-peranan 

lain yang diembannya (Ahmad Idzhar, 2016). Mengajar dalam konteks 

proses pembelajaran tidak hanya sekedar mempunyai materi 

pembelajaran, akan tetapi juga dimaknai sebagai proses mengatur 

lingkungan supaya peserta didik belajar. Walaupun istilah yang 

digunakan “pembelajaran”.Tidak berarti guru harus menghilangkan 

perannya sebagai pengajar.  

Dalam konteks pembelajaran, sama sekali tidak berarti 

memperbesar peranan peserta didik disatu pihak dan memperkecil 

peranan guru dipihak lain. Peran guru dan peserta didik yang dimaksud 

di sini adalah berkaitan dengan peran dalam proses pembelajaran. Guru 

dan peserta didik merupakan faktor penentu yang sangat dominan dalam 

pendidikan umumnya, karena guru dan peserta didik memegang peranan 

dalam proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran merupakan inti 

dari proses pendidikan secara keseluruhan yang bertujuan terjadinya 

perubahan tingkah laku anak (Askhabul,2017). 
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Terdapat beberapa peran guru dalam pembelajaran yang 

dikemukakan oleh Moon (dalam Iman Syahid Arifudin, 2014), yaitu 

sebagai berikut.  

1. Guru sebagai Perancang Pembelajaran (Designer Of Instruction) Di 

sini guru sesuai dengan program yang diajukan oleh pihak 

Departemen Pendidikan Nasional dituntut untuk berperan aktif dalam 

merencanakan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) dengan 

memerhatikan berbagai komponen dalam sistem pembelajaran. Jadi, 

guru dengan waktu yang sedikit atau terbatas tersebut, guru dapat 

merancang dan mempersiapkan semua komponen agar berjalan 

dengan efektif dan efisien. Untuk itu guru harus memiliki pengetahuan 

yang cukup memadai tentang prinsip-prinsip belajar, sebagai landasan 

dari perencanaan.  

2. Guru sebagai Pengelola Pembelajaran (Manager Of Instruction) 

Tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan 

menggunakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar 

mengajar. Sedangkan tujuan khususnya adalah mengembangkan 

kemampuan siswa dalam menggunakan ala-alat belajar, menyediakan 

kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta 

membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapakan. Selain itu 

guru juga berperan dalam membimbing pengalaman sehari-hari ke 

arah pengenalan tingkah laku dan kepribadiannya sendiri. 
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3. Guru sebagai pengarah pembelajaran. Disini hendaknya guru 

senantiasa berusaha menimbulkan, memelihara, dan meningkatkan 

motivasi peserta didik untuk belajar. Dalam hubungan ini, guru 

mempunyai fungsi sebagai motivator dalam keseluruhan kegiatan 

belajar mengajar. Pendekatan yang dipergunakan oleh guru dalam hal 

ini adalah pendekatan pribadi, dimana guru dapat mengenal dan 

memahami siswa secara lebih mendalam hingga dapat membantu 

dalam keseluruhan PBM, atau dengan kata lain, guru berfungsi 

sebagai pembimbing.  

4. Guru sebagai Evaluator (Evaluator Of Student Learning) Tujuan 

utama penilaian adalah untuk melihat tingkat keberhasilan, efektivitas, 

dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Selain itu, untuk mengetahui 

kedudukan peserta dalam kelas atau kelompoknya. Dalam fungsinya 

sebagai penilai hasil belajar peserta didik, guru hendaknya secara terus 

menerus mengikuti hasil belajar yang telah dicapai peserta didik dari 

waktu ke waktu untuk memperoleh hasil yang optimal.  

5. Guru sebagai Konselor. Sesuai dengan peran guru sebagai konselor 

adalah guru diharapkan akan dapat merespon segala masalah tingkah 

laku yang terjadi dalam proses pembelajaran. Serta pada akhirnya, 

guru akan memerlukan pengertian tentang dirinya sendiri, baik itu 

motivasi, harapan, prasangka, ataupun keinginannya.  
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2.2 Pengertian Pendidikan 

Pendidikan merupakan bagian dari kegiatan kehidupan 

bermasyarakat dan berbangsa. Oleh sebab itu kegiatan pendidikan merupakan 

perwujudan dari cita-cita bangsa. Dengan demikian kegiatan pendidikan nasional 

perlu diorganisasikan dan dikelola sedemikian rupa supaya pendidikan nasional 

sebagai suatu organisasi dapat menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita 

nasional. Secara rinci cita-cita nasional yang terkait dengan kegiatan pendidikan 

telah dituangkan dalam Undang-Undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003, bahwa 

tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Akhmad, 2012). 

Uraian mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi pendidikan nasional 

Indonesia yang tertuang dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tersebut jelas 

menekankan bahwa pendidikan nasional Indonesia sangat memperhatikan ketiga 

aspek kemampuan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Karakter yang 

merupakan bagian dari aspek afektif dan psikomotor juga sangat diutamakan 

pencapaiannya dalam pendidikan nasional. Selain tertuang dalam UU Sisdiknas, 

perhatian pemerintah terhadap pembentukan karakter juga dapat dilihat dari 

inisiatif untuk memprioritaskan pembangunan karakter bangsa (Puspa dianti, 

2014). 

Kualitas pendidikan sering menjadi isu sentral dan yang sering 

menjadi sorotan adalah guru atau pendidik, walaupun disadari bahwa berbagai 
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komponen turut mempengaruhi, seperti: kurikulum, Siswa dan media 

pembelajaran. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat guru merupakan perencana 

sekaligus pelaksana pembelajaran, sehingga guru selalu dituntut meningkatkan 

kinerjanya demi terciptanya proses pembelajaran yang efektif demi pencapaian 

tujuan pendidikan nasional. Proses pembelajaran merupakan inti dari proses 

pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama 

(Ahmad Idzhar, 2016). 

2.3 Pembelajaran Biologi 

Pembelajaran Biologi merupakan wahana untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan sikap dan nilai serta tanggung jawab kepada 

lingkungan. Biologi berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, sehingga pembelajaran biologi bukan hanya penguasaan kumpulan-

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep atau prinsip-prinsip saja, 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan ( Afreni, dkk 2014).  

Belajar biologi akan lebih mudah dan jelas jika objek yang sedang dipelajari 

dapat diamati secara langsung. Namun tidak semua objek pembelajaran biologi 

dapat diamati dengan langsung, diperlukan perangkat pembelajaran untuk 

membantu memperjelas pesan pembelajaran sehingga persepsi siswa dengan 

objek yang sebenarnya menjadi sama ( Titin, 2016). 

2.4 Kerangka Berpikir 

Kerangka pikir merupakan jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan 

kegiatan peneliti yang dilakukan. Menurut Mujiman (dalam skripsi Diah, 

2011:30) menyatakan bahwa kerangka pikir adalah merupakan konsep berisikan 
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hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam rangka memberikan 

jawaban sementara(Ningrum, 2017). 

SMA Negeri 1 Kodeoha tepatnya berada di Kelurahan Mala-Mala 

Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara, pihak sekolah memakai jadwal 

giliran atau pergantian dengan kata lain menggunakan sifht untuk proses belajar 

mengajar tatap muka di sekolah, jadi dapat dikatakan bahwa di SMA Negeri 1 

Kodeoha proses belajar mengajarnya masih ada yang menggunakan model 

pembelajaran daring atau online.  

Rendahnya prestasi belajar biologi pada siswa diakibatkan beberapa 

faktor yaitu faktor internal ( minat, bakat, motivasi, konsetrasi, kebiasaan belajar 

dan intelegensi), dan faktor eksternal ( sekolah, keluarga dan masyarakat). Siswa 

yang teridentifikasi rendah prestasi belajarnya siswa yang nilai rapornya berada di 

standar KKM. Rendahnya prestasi belajar siswa tersebut dapat difokuskan pada 

mata pelajaran biologi.Alur pemikiran penelitian dituangkan pada kerangka 

berpikir seperti berikut: 

SMA Negeri 1 Kodeoha 

 

Siswa yang teridentifikasi rendahnya prestasi belajar biologi 

dalam pembelajaran 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 
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Faktor internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Rendahnya Prestasi Belajar Biologi 

 

2.5 Penelitian yang Relevan 

Adapun beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh beberapa 

penulis lain yang telah penulis temukan yaitu sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Wahyuningsih tahun 2011 tentang 

“Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Motivasi Belajar Siswa Dalam 

Mata Pelajaran Sosiologi Kelas Xi Madrasah Aliyah Al- Iman Kota 

Magelang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar yang berada di 

bawah standar ketuntasan minimal merupakan akibat dari rendahnya motivasi 

belajar baik dalam diri peserta didik maupun dari luar peserta didik. Faktor 

yang menyebabkan motivasi belajar terdapat dua macam yaitu motivasi yang 

datang dari dalam diri peserta didik yang meliputi sikap, kebutuhan, 

Faktor eksternal 

1. Minat 

2. Bakat 

3. Motivasi 

4. Konsentrasi 

5. Kebiasaan 

belajar 

6. Intelegensi 

1. Faktor sekolah 

2. Faktor keluarga 

3. Faktor masyarakat 

Solusi faktor penyebab rendahnya prestasi belajar biologi 
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rangsangan, afeksi, dan kompetensi. Motivasi yang berasal dari luar peserta 

didik yaitu berupamotivasi belajar dari guru, sarana prasarana sekolah, keadaan 

orang tua peserta didik, dan kondisi lingkungan tempat tinggal peserta didik. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Diyah Ramandani, tahun 2018 ”Analisi  faktor-

faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar pendidikan agama islam 

pada siswa kelas vii smp negeri 9 metro tahun 2017/2018”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMP Negeri 9 Metro terdiri dari dua faktor 

intern yang meliputi perhatian dan kesiapan. Satu faktor ekstern yang meliputi 

sarana dan prasarana pembelajaran.  

Dari dua penelitian di atas, dapat dilihat persamaannya sama-sama 

menganalisis sebuah faktor penyebab. Kemudian perbedaannya terletak pada 

fokus variabel penelitiannya, dari peneliti pertama variabel penelitianya 

Rendahnya Motivasi Belajar Siswa sedangkan peneliti kedua   rendahnya hasil 

belajar. Sehingga dapat ditentukan posisi penelitian yang akan dilakukan 

penulis adalah berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu Faktor-faktor 

penyebab rendahnya prestasi belajar biologi pada siswa kelas X di SMA 

Negeri 1 Kodeoha. Di dalam penlitian ini penulis ingin menganalisis apa 

faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya prestasi belaja biologi pada siswa 

kelas X  di SMA Negeri 1 Kodeoha. 

 

 

 


