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ABSTRAK 

 

PENGARUH MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA 
PEMBELAJARAN DARING VIA GOOGLE CLASSROOM  

MATA PELAJARAN IPA KELAS IV 

 SD MUHAMMADIYAH MBS PRAMBANAN 

 

Oleh: 

Afidatul Aliyah 
 

 Pembelajaran daring akibat wabah Covid-19 mengakibatkan menurunnya hasil belajar 
IPA dikarenakan pembelajaran yang kurang menarik dan kurangnya motivasi belajar 
siswa.Seorang guru harus kreatif dalam memilih media dan metode pembelajaran yang 

disesuaikan dengan karakteristik siswa itu sendiri.Salah satu cara untuk mengatasi 
permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan model pembelajaran daring dengan 
menggunakan aplikasi Google Claasroom.Tujuan dari  penelitian ini adalah (1) menjelaskan 
bagaimanakah penerapan pembelajaran daring via Google Classroom mata pelajaran IPA 

kelas IV di SD Muhammadiyah MBS Prambanan, (2) menjelaskan apakah ada pengaruh 
motivasi  belajar terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran daring via Google 
Classroom mata pelajaran IPA kelas IV di SD Muhammadiyah MBS Prambanan. 

Penelitian ini menggunakan metode Mixed methods dengan model sequential dengan 

menggunakan pendekatan explanatory.Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV B 
dan IV C SD Muhammadiyah MBS Prambanan.Sampel penelitian ditentukan dengan 
menggunakan teknik acak sederhana (Simple random sampling).Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara, angket, dan dokumentasi.Hasil penelitian yang telah dilakukan 

menyatakan bahwa : (1) penerapan Google Classroom sangat membantu dalam proses 
pembelajaran daring masa pandemic Covid-19 sekarang ini, adapun dengan menggunakan 
aplikasi Google Classroom ini guru bisa memantau kegiatan-kegiatan belajar siswa, seperti 
absen, penjelasan materi dan  pengiriman tugas-tugas yang diberikan.(2) terdapat pengaruh 

motivasi belajar via Google Classroom terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD 
Muhammadiyah MBS Prambanan sebesar 19 % artinya jika semakin tinggi motivasi belajar 
siswa maka akan semakin tinggi pula hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA.Motivasi 
belajar yang baik mempengaruhi hasil belajar, dimana dengan motivasi belajar  tersebut 

membuktikan bahwa siswa tersebut mempunyai hasil belajar yang lebih baik serta  
penggunaan Google Classroom sebagai media pembelajaran berpengaruh terhadap 
meningkatnya hasil belajar siswa tersebut.  

 

Kata Kunci : Google Classroom, Hasil Belajar, Motivasi Belajar. 
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MOTTO 

 

“Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh 

selain apa yang telah di usahakannya” (An-Najm : 39) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Belajar merupakan salah satu hal wajib yang dilakukan oleh siswa guna 

memperoleh pengetahuan.Dalam pengetian yang luas, belajar dapat diartikan sebagai 

kegiatan psiko-fisik menuju perkembangan pribadi seutuhnya.Dalam arti sempit, 

belajar diartikan sebagai usaha menguasai materi ilmu pengetahuan yang merupakan 

kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya.Belajar membawa anak pada 

suatu perubahan pada individu-individu yang belajar.Belajar mempunyai 3 tujuan 

yaitu mendapatkan pengetahuan, penanaman konsep dan keterampilan, dan 

pembentukan sikap.Belajar mendapatkan pengetahuan melibatkan kemampuan 

berpikir seseorang.Pemilikan pengetahuan dan kemampuan berpikir sebagai yang 

tidak dapat dipisahkan.Dengan kata lain, tidak dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir tanpa bahan pengetahuan, sebaliknya kemampuan berpikir akan memperkaya 

pengetahuan.Tujuan inilah yang memiliki kecenderungan lebih besar 

perkembangannya di dalam kegiatan belajar.Perubahan yang dialami anak dalam 

proses belajar tidak hanya berkaitan dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga bentuk 

kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, dan penyesuain 

diri seseorang.
1
 

Hasil belajar yang dicapai siswa dalam proses pembelajaran harus mencapai 3 

ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik.Pendidikan yang baik adalah 

pendidikan yang hasilnya bisa mencapai tiga hal tersebut.Dalam ranah kognitif, hasil 

belajar ditunjukan dengan angka yang diberikan guru kepada siswa.Angka-angka ini 

bisa berasal dari tugas-tugas yang sudah dikerjakan oleh peserta  didik.Hasil belajar 

kognitif menitik beratkan pada pemahaman materi pelajaran yang telah disampaikan 

oleh guru.
2
 

Motivasi belajar siswa merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 

meningkatkan hasil belajar anak disekolah.Motivasi adalah dorongan dasar yang 

menggerakkan seseorang bertingkah laku.Dorongan ini berada pada diri  sesorang 

yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dorongan dalam 

                                                             
1
 Sadirman”Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar”Jakarta :Raja Grafindo.2011.hlm.20 

2
 Ibid.hlm.23 
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dirinya.Oleh karena itu, motivasi adalah sesuatu yang sesuatu yang mendorong, 

mengarahkan, dan menopang kegiatan-kegiatan kita dalam menentukan langkah guna 

mencapai perubahan yang diinginkan.Motivasi juga dapat dikatakan sebagai 

perbedaan antara dapat melaksanakan dan mau melaksanakan.Siswa yang tidak 

memiliki motivasi pasti tidak memiliki dorongan dalam mengikuti pembelajaran. 
3
 

Sekolah adalah salah satu lembaga yang berperan penting dalam proses 

pendidikan tersebut.Hal ini tidak terlepas dengan adanya kerjasama antara guru 

dengan siswa.Guru berperan penting dalam mewujudkan pembelajaran dan memiliki 

kebebasan untuk mengelola kelas sehingga anak memiliki motivasi untuk belajar dan 

anak merasa senang.Dalam hal ini, model pembelajaran merupakan salah satu cara 

untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif agar tidak terkesan monoton dan 

membosankan.
4
 

Dari sekian faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa di  

lingkungan sekolah salah satunya adalah motivasi yang keluar dalam diri.Motivasi 

dalam diri siswa akan berdampak pada karakter siswa yang bersemangat, tekun, ulet, 

dan berkosentrasi penuh dalam pembelajaran.Motivasi sebagai pendorong dalam 

membangkitkan semangat belajar.
5
 

Menurut Soemanto, pentingnya bagi seseorang untuk mengenal prestasi 

belajarnya.Siswa akan berusaha meningkatkan prestasi belajarnya dengan 

mengetahui hasil belajar yang telah diperoleh.Selain itu anak akan termotivasi dalam 

menggali kemampuan yang ada dalam dirinya demi kelancaran dan keberhasilan 

dalam belajar sehingga hasil belajarnya meningkat.
6
 

Selain peningkatan motivasi belajar anak bisa mengalami 

penurunan.Penurunan motivasi akan berakibat kepada lemahnya kegiatan belajar 

siswa yang nantinya akan berdampak pada hasil belajar siswa yang diperoleh 

nantinya.Ini membawa pengaruh buruk juga terhadap keberhasilan siswa secara 

keseluruhan.
7
 

                                                             
3
 Uno,”Teori Motivasi dan pengukurannya”Jakarta:Bumi Aksara,201.hlm.8 

4
 Ahmad Sopian“Tugas, Peran, dan Fungsi Guru dalam Pendidikan”Jurnal Tarbiyah Islamiyah.Vol.1 

No.1, Tahun 2016.hlm.91 
5
 Frandy Pratama,”Pengaruh Motivasi Belajar IPA siswa terhadap hasil belajar disekolah dasar 

Negeri O1 ”.Jurnal ilmu pendidikan.Vol.1 No.3,Tahun 2019.hlm.281 
6
 Ibid.hlm.281 

7
Ibid.hlm.281 
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 Menurunnya hasil belajar siswa tersebut diakibatkan beberapa faktor.Baik 

faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri maupun 

faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa (Lingkungan siswa itu 

sendiri).Adapun faktor yang berasal dari diri siswa adalah: a) Faktor sikap, b) faktor 

malas dan bosan, c) faktor waktu, d) menggampangkan tugas, e) cara belajar siswa di 

rumah, f) terlalu santai, itulah faktor yang berasal dari diri siswa, sehingga hasil 

belajar siswa akhir-akhir ini mengalami penurunan.Adapun faktor eksternal yaitu 

faktor yang berada diluar diri siswa  antara lain: a) lingkungan keluarga atau orang 

tua, b) lingkungan bermain dan sekolah, c) lingkungan masyarakat.
8
 

Oleh sebab itu keberhasilan prestasi belajar siswa perlu ditingkatkan secara 

kontiniu.Dengan cara meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga terjadi 

peningkatan minat dalam belajar yang berdampak kepada hasil belajar.
9
 

Motivasi yang dimiliki siswa untuk belajar sangat berperan dalam kemajuan 

dan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran tertentu.Apabila siswa memiliki 

motivasi yang tinggi berkemungkinan akan berhasil dalam proses pembelajaran 

sehingga mendapatkan nilai yang tinggi.Dapat diartikan bahwa semakin tinggi 

tingkatan motivasi seseorang semakin meningkat pula usaha yang dilakukan orang 

tersebut dalam mencapai keberhasilan dalam belajar.
10

 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan bidang yang merujuk kepada himpunan di 

mana obyek meliputi benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan 

umum.Pembelajaran IPA tidak hanya mengajarkan penguasaan fakta, konsep dan 

prinsip tentang alam tetapi juga mengajarkan metode memecahkan masalah, melatih 

kemampuan berpikir kritis dan mengambil kesimpulan melatih bersikap objektif, 

bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain.Pembelajaran IPA di sekolah dasar 

hendaknya membuka kesempatan untuk memupuk rasa ingin tahu siswa secara 

ilmiah.Namun pencapaian tujuan IPA agar siswa memahami atau menguasai konsep-

konsep IPA dan saling keterkaitannya, maupun menggunakan metode ilmiah untuk 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapinnya, sehingga siswa lebih menyadari 

kebesaran dan kekuasaan penciptanya.
11

 

                                                             
8
 Nia Juniarti,”Faktor penyebab menurunnya hasil belajar siswa pada pembelajaran sosiologi di SMA” 

Jurnal Pendidikan.Vol 4 No 2, Tahun 2015 .hlm.6 
9
 Anna Emda,”Kedudukan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran” Jurnal Lantanida.Vol.5 No.2, 

Tahun 2017.hlm.176  
10

 Ibid.hlm.177 
11

 Sulthon,”Pembelajaran IPA yang efektif dan menyenangkan bagis siswa MI” Jurnal Elementary.Vol 
4 No 2, Tahun 2016 .hlm.50 
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Mata pelajaran IPA disekolah memberikan pengetahuan tentang ilmu-ilmu 

tentang alam, selain itu dapat memberikan pengalaman belajar yang baik bagi 

siswa.Selain itu IPA juga memberikan beberapa pengalaman belajar karakter yang 

nantinya akan berpengaruh kepada keberhasilan siswa dalam hubungan dengan 

sesama manusia dan alam.Keberhasilan dalam belajar IPA tidak lepas dari motivasi 

untuk belajar bagi siswa baik motivasi luar maupun motivasi dari dalam diri siswa.
12

 

Belajar akan berhasil jika siswa mempunyai kemampuan untuk memotivasi 

diri sehingga sesulit apapun belajar itu siswa akan mampu melaluinya dan 

mendapatkan nilai yang tinggi, apalagi dalam pembelajaran IPA, motivasi belajar 

sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam pengalaman belajar.
13

 

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah dampak 

pandemi Covid-19 yang kini mulai merambah ke dunia pendidikan, sehingga 

pemerintah berupaya untuk meliburkan seluruh lembaga pendidikan.Selain itu 

pemerintah juga membatasi aktivitas manusia diluar rumah upaya membatasi antar 

banyak orang hal itu bertujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.Dengan 

adanya kebijakan tersebut sekolah menerapkan kegiatan belajar mengajar dari jarak 

jauh atau pembelajaran daring.
14

 

Sesuai petunjuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Menerbitkan Surat Edaran No.4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan 

pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19 yang dikeluarkan pada tanggal 

24 Maret 2020.Seperti yang telah dijalankan saat ini, pembelajaran dilakukan secara 

daring atau dari rumah untuk seluruh siswa hingga mahasiswa karena adanya 

pembatasan social sebagai upaya untuk mengatasi atau setidaknya memperkecil 

angka penyebaran virus corona.Sering mengakibatkan proses pembelajaran yang 

awalnya tatap muka menjadi pembelajaran secara daring.Dengan adanya 

pembelajaran online guru-guru dan siswa harus bisa memanfaatkan teknologi untuk 

melangsungkan dalam kegiatan pembelajaran setiap harinya.
15

 

Dilihat dari perkembangan zaman sekarang ini tidak lepas dari Teknologi 

Informasi yang juga semakin berkembang.Teknologi informasi dan komunikasi 

                                                             
12

  Ibid.hlm 51 
13

 Ibid.hlm.51 
14

 Cecilia Engko “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Proses Pembelajaran online”Jurnal 
Akutansi.Vol.6 No.1, Tahun 2020.hlm.25 

15
 Burhanuddin“Inovasi Guru dan Orang Tua dalam pembelajaran daring di sekolah”Jurnal 

Pendidikan Guru.Vol.2 No.1, Tahun 2020.hlm.56 
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merupakan teknologi yang digunakan sebagai sarana informasi dan komunikasi antar 

individu.Selain itu dengan adanya pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung, 

pelaksanaan proses pembelajaran membutuhkan pembelajaran daring.Guru yakni 

dituntut untuk menguasai teknologi supaya proses pembelajaran daring masa 

pandemi Covid-19.
16

 

Aplikasi yang dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran online antara 

lain melalui berbagai ruang diskusi seperti google classroom, whatsaap, kelas 

cerdas, zennius, quipper dan Microsoft.Selama pandemic Covid-19 pelaksanaan 

pembelajaran dilakukan dirumah atau online menjadi solusi terbaik.Salah satu media 

pembelajaran daring saat ini sedang berkembang dan mulai digunakan adalah google 

classroom yaitu aplikasi khusus yang digunakan untuk pembelajaran daring yang 

dilakukan dari jarak jauh sehingga memudahkan guru untuk membuat, 

mengelompokkan dan membagikan tugas selain itu guru dan siswa bisa setiap saat 

melakukan kegiatan pembelajaran melalui ruang kelas google classroom dan siswa  

nantinya juga dapat belajar, menyimak, membaca dan mengirim tugas dari jarak 

jauh.
17

 

Dalam penggunaan aplikasi google classroom berisi layanan-layanan, salah 

satunya dalam penggunaan google classroom dapat mengirimkan tugas berbentuk 

dokumen, foto, dan video pembelajaran kepada siswa yang berkaitan dengan mata 

pelajaran.Melakukan setiap penilaian dari tugas apa yang telah diberikan oleh guru, 

interaksi yang lancer antara guru dan siswa didalam kolom komentar, siswa-siswa 

juga bisa melakukan absen setiap  pembelajaran dimulai, dan siswa mengirimkan 

tugas yang telah selesai dilaksanakan dan itupun nanti tersimpan di google drive dan 

tersusun rapi.Hal ini dapat dijadikan sebagai media pembantu pembelajaran daring, 

karena google classroom memiliki berbagai kelebihan daam menciptakan 

pembelajaran yang mudah untuk digunakan dan untuk pengiriman tugasnya menjadi 

sistematis.
18

 

Berdasarkan masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa menurunnya hasilnya 

belajar IPA dikarenakan pembelajaran yang kurang menarik dan kurangnya motivasi 

belajar siswa.Seorang guru harus kreatif dalam memilih media dan metode 

pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa itu sendiri.Salah satu cara 

                                                             
16

 Ibid.hlm.57 
17

 Nimas Puspita Sari “Implementasi Penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran 

Daring”Jurnal Informatika dan teknologi pendidikan.Vol.1 No.1, Tahun 2020.hlm.10 
18

 Ibid.hlm.10 
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untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan model 

pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi Google Classroom.Hal ini akan 

memudahkan siswa dalam menerima materi pembelajaran. 

Selain itu juga, disinilah kebijaksanaan orang tua siswa SD Muhammadiyah 

MBS Prambanan diharapkan berbekal pengalaman hidup, orang tua biasa 

menyampaikan kata-kata untuk meningkatkan rasa percaya diri seorang anak.Dari 

motivasi yang kuat inilah sebagai modal awal untuk semangat dalam belajar dan 

menjalani kesehariannya. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Motivasi Belajar 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Daring Via Google Classroom 

Mata Pelajaran IPA Kelas IV SD Muhammadiyah MBS Prambanan”. 

  

   

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan pembelajaran daring via Google Classroom mata 

pelajaran IPA kelas IV di SD Muhammadiyah MBS Prambanan? 

2. Apakah ada pengaruh motivasi  belajar terhadap hasil belajar siswa pada 

pembelajaran daring via Google Classroom mata pelajaran IPA kelas IV di SD 

Muhammadiyah MBS Prambanan? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah   di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan pembelajaran daring via Google 

Classroom mata pelajaran IPA kelas IV di SD Muhammadiyah MBS 

Prambanan 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi  belajar terhadap hasil belajar siswa 

pada pembelajaran daring via Google Classroom mata pelajaran IPA kelas IV 

di SD Muhammadiyah MBS Prambanan 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis 
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a. Untuk mendapatkan informasi secara rinci mengenai penerapan dan pengaruh 

motivasi belajar via Google Classroom terhadap hasil belajar mata pelajaran 

IPA kelas IV di SD Muhammadiyah MBS Prambanan 

b. Menjadi sebuah referensi di bidang pendidikan, terutama dalam penggunaan 

sebuah media berupa Google Classroom sebagai alat untuk meningkatkan 

hasil belajar dan evaluasi pembelajaran di sekolah. 

c. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang ingin 

meneliti tentang pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada 

pembelajaran daring. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi sekolah 

Diharapkan sebagai bahan masukan sekolah untuk meningkatkan kreativitas 

kualitas pembelajaran khususnya di SD Muhammadiyah MBS Prambanan. 

b. Bagi siswa 

Dapat memberikan motivasi kepada siswa dalam belajar melalui media 

pembelajaran yang menarik serta meningkatkan prestasi dan hasil belajar 

siswa itu sendiri. 

c. Bagi guru 

Sebagai acuan bagi guru untuk lebih meningkatkan kreativitas pembelajaran. 

d. Bagi peneliti 

Untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas pada proses pembelajaran dalam 

menghadapi kondisi yang terjadi saat ini. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis diatas, pengaruh motivasi belajar Via Google Classroom 

Terhadap hasil belajar mata pelajaran IPA SD Muhammadiyah MBS Prambanan 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bahwa peneraparan penggunaan Google Classroom sangat membantu dalam 

proses pembelajaran daring masa pandemi Covid-19 sekarang ini.Adapun 

perencanaan yang disusun guru dalam melangsungkan kegiatan pembelajaran 

daring ini tentu saja guru menyiapkan silabus, RPP, hingga tugas-tugas yang akan 

diberikan nanti.Bahkan guru juga menyiapkan video pembelajaran, gambar dan 

PPT.Pelaksanaan penggunaan Google Classroom digunakan setiap kegiatan 

belajar mengajar yaitu setiap hari senin-sabtu.Adapun hal-hal yang harus 

disiapkan oleh  guru dalam pelaksanaan penggunaan Google Classroom yaitu 

pada pembelajaran daring ini telah berjalan dengan baik.Selanjutnya pada evaluasi 

penggunaan Google Classroom, guru melakukan evaluasi penilaian seperti biasa 

yaitu penilaian kognitif, afektif, maupun psikomotor yang diamati oleh guru 

secara online. 

2. Terdapat pengaruh motivasi belajar via Google Classroom terhadap hasil belajar 

siswa kelas IV SD Muhammadiyah MBS Prambanan.Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai F hitung = 12.144 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.02 < 0.05, maka 

model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel  motivasi belajar (X) 

terhadap variabel hasil belajar (Y).Nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 18.6 

(dibulatkan menjadi 19 %) atau 19 % maka berpengaruh positif, artinya jika 

semakin tinggi motivasi belajar siswa maka akan semakin tinggi pula hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPA.Sedangkan 81% merupakan faktor yang 

mempengaruhi variabel Y dari faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.Yang 

tidak diteliti diantaranya faktor Kesehatan, faktor perhatian, dan faktor minat dan 

bakat. 
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B. Saran  

1. Bagi SD Muhammadiyah MBS Prambanan penggunaan media Online yaitu 

Google Classroom dalam pembelajaran khususnya mata pelajaran IPA, 

mengingat dengan menggunakan Google Classroom mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. 

2. Diharapkan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan 

nyaman dimasa pandemic seperti Sekarang ini sehingga dapat merangsang 

daya pikir siswa untuk meningkatkan jenjang kemampuan anak dalam 

pembelajaran online. 

3. Selalu berupaya untuk meningkatkan profesionalisme MGMP (Musyawarah 

Guru Mata Pelajaran), Loka Karya, seminar maupun pelatihan-pelatihan 

dalam rangka memperluas wawasan tentang penggunaan media pembelajaran 

Online, sehingga dapat menggunakan media secara professional dalam 

kegiatan pembelajaran. 

4. Mengenali kemampuan awal siswa dalam rangka menyikapi materi 

pembelajaran yang diberikan oleh guru sehingga dapat menentukan solusi 

dalam rangka meningkatkan prestasi dan hasil belajar siswa. 
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