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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemajuan suatu negara sangat bergantung pada sumber daya manusianya. 

Tidak ada negara yang dapat mencapai pembangunan pada bidang kehidupan apa 

pun tanpa didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Seperti yang kita 

ketahui, pendidikanlah yang mengemban peran dalam menyiapkan individu yang 

mampu berkontribusi dalam pembangunan negara. Oleh karena itu, pendidikan 

merupakan salah satu pilar kemajuan suatu negara. 

Indonesia pun menyadari hal tersebut dengan mendefinisikan pendidikan dan 

menetapkan tujuan pendidikan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, yakni 

usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan proses pembelajaran supaya siswa 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui 

kalimat tersebut, Indonesia menyatakan keyakinannya bahwa pendidikan harus 

menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia yang mengalaminya guna 

mempersiapkan mereka menjadi masyarakat Indonesia seutuhnya. Dalam dunia 

pendidikan, keadaan tersebut dikenal dengan istilah siswa yang berkembang dalam 

aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.  

Untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan nasional atau 

tujuan pembelajaran yang bersifat operasional diperlukan pengukuran. Pengukuran 

dapat dilakukan oleh pendidik, satuan pendidik, dan/atau pemerintah. Indikator 
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tercapainya tujuan pendidikan tersebut salah satunya dapat dilihat dari capaian hasil 

belajar siswa pada ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pengukuran.  

Hasil belajar merupakan sejumlah pengalaman yang dicapai siswa mencakup 

ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif (Rusman 2017, 129). Tolak ukur 

keberhasilan siswa biasanya dinyatakan dalam angka atau deskripsi yang diperoleh 

melalui proses membandingkan kompetensi yang dimiliki siswa dengan alat ukur 

yang terdiri dari indikator yang diturunkan dari tujuan pembelajaran. Hasil belajar 

yang diperoleh dari proses pengukuran yang akuntabel dan valid menggambarkan 

pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan.  

Banyak faktor yang terlibat dalam memprediksi capaian hasil belajar siswa, 

seperti guru, kurikulum, fasilitas, lingkungan, manajemen, dan sebagainya (Rifma 

2016, 1). Dari beberapa komponen tersebut, Sumardi berpendapat bahwa guru 

memiliki pengaruh yang paling besar (2016, 43). Pendapat tersebut mendukung 

penelitian Hattie (2003, 1) yang membuktikan bahwa guru menyumbangkan sekitar 

30% dan menempati urutan kedua sebagai faktor yang memprediksi keberhasilan 

prestasi siswa dari faktor lainnya, yaitu siswa, rumah, sekolah, kepala sekolah, dan 

teman sebaya. Dengan demikian, guru menduduki posisi yang strategis dalam 

memberikan dampak langsung pada hasil belajar siswa dengan menghadirkan proses 

pembelajaran yang berkualitas. Banyak cara yang dapat dilakukan guru untuk 

mewujudkannya, yakni guru berperan dalam memfasilitasi pembelajaran melalui 

kompetensi yang mereka miliki, kreatif dan inovatif dalam mengelola pembelajaran, 

serta menciptakan kondisi belajar yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan 

bakat siswa. Peningkatan kualitas proses pembelajaran ini diharapkan dapat 

mendorong peningkatan hasil belajar siswa.  
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Mengingat pentingnya peran guru dalam menghasilkan proses pembelajaran 

yang berkualitas, maka guru harus memiliki persyaratan yang sesuai dengan Undang-

Undang nomor 14 tahun 2005, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal tersebut menekankan bahwa 

kompetensi merupakan salah satu syarat yang wajib dimiliki guru. Kompetensi 

merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki 

dan dihayati guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Guru sebagai ujung 

tombak pendidikan harus memiliki kompetensi yang memadai sehingga mereka 

mampu mengembangkan potensi siswa. 

Memiliki guru dengan kompetensi memadai merupakan keinginan setiap 

sekolah, tetapi tidak mudah mewujudkannya. Terbukti dari rendahnya nilai rata-rata 

capaian hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang diperoleh guru di Indonesia pada 

tahun 2017, yaitu sebesar 68,23 diperoleh guru TK; guru SD memperoleh 62,22; guru 

SMP 67,76; dan guru SMA 69,55 (Paramita 2018). Kompetensi tidak melekat pada 

guru sejak mereka lahir, melainkan hasil akumulasi dari proses belajar (Nhu, Loi dan 

Thao 2016, 152). Diperlukan suatu usaha nyata dalam menciptakan budaya belajar 

bagi para guru. Memang, pendidikan guru merupakan langkah pertama yang harus 

ditempuh untuk menjadi seorang guru, tetapi tidak cukup hanya dengan itu. Sebaik 

apa pun pendidikan guru, tidak menjamin guru mampu menghadapi semua tantangan 

sepanjang karir mereka. 

Tuntutan kompetensi yang perlu dimiliki individu semakin bertambah seiring 

perkembangan zaman sehingga guru perlu mengembangkan diri dalam mendidik 

siswa yang siap berkompetisi di era berbasis pengetahuan dan teknologi. Sekolah 
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perlu menyediakan pengembangan profesionalisme guru supaya kualitas standar 

pengajaran dapat ditingkatkan. Pengembangan profesionalisme penting bagi 

kemajuan profesional guru dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan 

praktik pengajaran yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan siswa (Yurtseven 

dan Altun 2016, 438). Liu, Miller dan Jahng (2016, 421) menambahkan program 

pengembangan profesionalisme guru merupakan solusi dalam menyiapkan guru 

yang memiliki kompetensi global. Bahkan, Nhu, Loi dan Thao memiliki perspektif 

luas dalam melihat pengembangan profesionalisme guru yakni sebagai strategi 

penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan (2016, 152).  

Berbagai penelitian dan ahli menyimpulkan karakteristik utama program 

pengembangan profesionalisme guru yang efektif, yaitu berfokus pada konten, 

melibatkan pembelajaran aktif (active learning) dengan menggunakan teori 

pembelajaran orang dewasa, memiliki durasi yang berkelanjutan, mendukung 

kolaborasi yang terjadi dalam konteks yang melekat pada pekerjaan (job-embedded), 

adanya dukungan dari ahli, dan adanya umpan balik dan refleksi (Clark 1999, Carr 

dan Harris 2001, Desimone 2009, Mizell 2010, Evers dan Heijden 2016, Darling-

Hammond, Hyler dan Gardner 2017). Wei dan rekan-rekan (2009, 3) berpendapat 

pengembangan profesionalisme yang efektif adalah yang dapat menghasilkan 

peningkatan dalam pengetahuan guru, praktik pengajaran, serta hasil belajar siswa. 

Sebagai salah satu penyelenggara pendidikan, SMA Lentera Harapan Curug 

menyadari bahwa program pengembangan profesionalisme guru penting bagi 

pengembangan kualitas tenaga pendidiknya. Pada tahun pelajaran 2012-2014, 

Sekolah ini memiliki program pengembangan profesionalisme guru berupa pelatihan 

di awal tahun pelajaran selama 3-5 hari. Selain itu, di sepanjang tahun pelajaran 
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sekolah juga menyediakan waktu khusus setiap hari Jumat selama dua jam bagi 

pengembangan profesionalisme gurunya. Namun, sebagai sekolah yang baru berdiri, 

SMA Lentera Harapan Curug belum menjalankan dengan baik program yang 

direncanakan. Kurangnya tenaga ahli yang menjadi pembicara dan banyaknya beban 

pekerjaan guru menyebabkan alokasi waktu yang disediakan untuk pengembangan 

guru dipakai oleh pimpinan sekolah untuk menyampaikan informasi yang berkaitan 

dengan program sekolah, menyelesaikan pekerjaan guru, atau melakukan persiapan 

kegiatan kesiswaan. Jika berjalan pun, kegiatan yang dilakukan tidak memenuhi 

karakteristik utama program pengembangan profesionalisme guru yang efektif 

seperti yang telah dijelaskan. Sekolah ini menyadari bahwa program pengembangan 

profesionalisme guru adalah hal yang baik, tetapi belum menjadi prioritas utama. 

Fakta lainnya adalah selama tahun pelajaran 2012-2014 hampir semua 

pendidik merupakan sarjana muda yang lulus dari Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Pelita Harapan sehingga pengalaman mengajar yang mereka miliki 

sangat sedikit. Bahkan, mayoritas guru mengajarkan bidang studi yang tidak sesuai 

dengan latar belakang pendidikan yang mereka tempuh selama di perguruan tinggi. 

Tabel 1.1 menyajikan statistik keadaan tersebut. 

Tabel 1. 1 Data Guru SMA Lentera Harapan 

Tahun 

Pelajaran 

Jumlah 

Guru 

Jumlah guru sesuai pengalaman 

mengajar 

Jumlah guru yang 

mengajar sesuai latar 

belakang pendidikan 0 

thn 

1 

thn 

2 

thn 

3 

thn 

4 

thn 

5 

thn 

6 

thn 

2012-2013 10 4 3 3 0 0 0 0 18% 

2013-2014 13 0 7 4 2 0 0 0 24% 

Sumber: Tata Usaha SMA Lentera Harapan Curug 

Sedikitnya pengalaman dalam mengajar dan bidang studi yang diampu tidak linier 

dengan latar belakang pendidikan mengindikasikan rendahnya kompetensi guru 

SMA Lentera Harapan Curug. 
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Fakta lainnya, selama tahun pelajaran 2012-2014 capaian hasil belajar yang 

diperoleh siswa SMA Lentera Harapan Curug relatif rendah. Gambar 1.1 menyajikan 

data tersebut. 

 
Gambar 1. 1 Capaian Hasil Belajar Siswa SMA Lentera Harapan Curug 

Sumber: Akademik SMA Lentera Harapan Curug 

SMA Lentera Harapan Curug menyadari bahwa permasalahan tersebut harus 

diatasi. Sejak tahun pelajaran 2014-2015 hingga sekarang, sekolah ini terus 

mengembangkan kompetensi guru mereka melalui peningkatan kualitas program 

pengembangan profesionalisme guru. Sekolah ini merencanakan program 

pengembangan profesionalisme guru sesuai dengan tujuan sekolah yang akan 

dicapai, melakukan analisis kebutuhan, serta mengikuti perkembangan dunia 

pendidikan. Dana yang cukup pun dialokasikan, pembicara ahli didatangkan, guru 

diikutsertakan dalam pelatihan eksternal, serta ada tindak lanjut dan pendampingan 

dari pimpinan setelah kegiatan dilakukan. Salah satu guru yang paling sering 

mengikuti pengembangan profesionalisme ialah guru Biologi. Program yang diikuti 

guru Biologi tersebut dijelaskan pada tabel 1.2. 
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Tabel 1. 2 Program Pengembangan Profesionalisme Guru Biologi 

No Jenis Program Pengembangan Profesionalisme Guru 
Kompetensi yang 

Dikembangkan 

1 Pengembangan profesionalisme yang secara khusus 

dialokasikan selama 2 hari kerja efektif setiap 

semesternya. Nara sumber kegiatan ini terdiri dari 

seorang anggota PDCE (Professional Development and 

Curriculum Enrichment) Sekolah Dian-Lentera Harapan 

dan beberapa pimpinan atau guru dari Sekolah Dian 

Harapan. Topik yang dibawakan berkaitan dengan visi 

dan misi sekolah, pengembangan kurikulum, 

penggembalaan siswa, dan sebagainya. 

Pedagogik 

2 Pengembangan profesionalisme yang dialokasikan secara 

khusus selama 2 jam di setiap hari Jumat. Nara sumber 

kegiatan ini adalah pimpinan atau guru dari internal 

sekolah atau para ahli yang secara khusus diundang dari 

yayasan. Topik yang dibawakan berkaitan dengan visi 

dan misi sekolah, pengembangan kurikulum, 

penggembalaan siswa, penggunaan teknologi dalam 

penbelajaran, dan sebagainya. 

Pedagogik, TIK 

3 Kegiatan seminar atau lokakaya pendidikan yang 

diselenggarakan oleh pihak eksternal yang difasilitasi 

sekolah. Topik yang disajikan berkaitan dengan stratagi 

pembelajaran, pengembangan kurikulum, perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kaitannya dengan 

pendidikan. 

Pedagogik, 

Profesional 

4 Pertemuan rutin tim yang terdiri dari 3-4 guru. Topik 

yang dibahas berkaitan dengan strategi pembelajaran, 

perencanaan pembelajaran, penggembalaan siswa, dan 

sebagainya. 

Pedagogik 

Sumber: Akademik SMA Lentera Harapan Curug 

Terjadinya perbaikan kualitas program pengembangan profesionalisme guru 

yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi guru Biologi diikuti dengan 

peningkatan capaian hasil belajar Biologi siswa hampir di setiap tahunnya seperti 

yang ditunjukkan oleh gambar 1.2. 
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Gambar 1. 2 Capaian Hasil Belajar Biologi Siswa SMA Lentera Harapan Curug 

Sumber: Akademik SMA Lentera Harapan Curug 

Peningkatan capaian hasil belajar Biologi siswa merupakan hal yang sangat 

penting bagi SMA Lentera Harapan karena hal tersebut mengindikasikan bahwa 

kemampuan siswa dalam menguasai materi dan keterampilan sesuai tuntutan 

kompetensi yang diharapkan pada mata pelajaran Biologi semakin meningkat. Ada 

pun kompetensi tersebut berkaitan dengan hakikat biologi, keanekaragaman hayati, 

klasifikasi makhluk hidup, hubungan antar komponen ekosistem, perubahan materi 

dan energi, peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem, organisasi seluler, 

struktur jaringan, struktur dan fungsi organ tumbuhan, hewan dan manusia serta 

penerapannya dalam konteks sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat, proses 

yang terjadi pada tumbuhan, metabolisme, hereditas, evolusi, serta bioteknologi dan 

implikasinya pada sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

Biologi menjadi sangat penting dikuasai oleh siswa SMA Lentera Harapan 

Curug karena Biologi memengaruhi kehidupan sehari-hari dan masa depan mereka. 

Pembelajaran Biologi membuat siswa memiliki pengetahan dan keterampilan yang 

membantu mereka dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan peristiwa alam 
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sekitar. Misalnya, melalui pembelajaran Biologi, siswa belajar untuk memahami 

penyebab penyakit kanker, mencegah atau menyembuhkan penyakit kanker, serta 

meningkatkan kualitas hidup mereka dan banyak orang. Hal penting lainnya adalah 

mata pelajaran Biologi yang dikembangkan dengan tujuan untuk memahami konsep 

dan proses sains dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa secara analitis, 

induktif, dan deduktif. 

Dari grafik yang disajikan pada gambar 1.2 diketahui bahwa terdapat lonjakan 

hasil belajar Biologi yang relatif besar pada tahun pelajaran 2014-2015 dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. Pada tahun yang sama juga terjadi peningkatan kualitas 

program pengembangan profesionalisme guru. Namun, pada tahun pelajaran 2016-

2017 terjadi penurunan hasil belajar siswa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Salah satu penyebabnya adalah adanya pergantian guru yang mengajar mata 

pelajaran Biologi. Guru pengganti tersebut merupakan lulusan dari perguruan tinggi 

dengan pengalaman mengajar yang sedikit. Dengan adanya pergantian guru, artinya 

ada perbedaan kompetensi yang dimiliki guru dan standar penilaian yang diberikan 

guru. Ditambah dengan jumlah guru Biologi yang mengajar di SMA hanya satu 

orang menyebabkan perbedaan kompetensi dan standar penilaian guru sangat 

berdampak pada capaian hasil belajar Biologi siswa. Sejak tahun pelajaran 2016-

2017 hingga tahun pelajaran 2018-2019, peningkatan hasil belajar Biologi yang 

konsisten kembali terjadi. Hal tersebut dapat terjadi karena guru yang mengajar 

merupakan guru yang sama dan rutin mengikuti program pengembangan 

profesionalisme guru. Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan 

profesionalisme guru yang berdampak pada peningkatan kompetensi guru 

merupakan hal penting dalam menentukan capaian hasil belajar Biologi siswa.  
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Hasil pengamatan ini diperkuat dengan pernyataan seorang guru Biologi dalam 

suatu wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti melakukan wawancara 

sebagai studi pendahuluan untuk memperjelas masalah penelitian. Wawancara 

dilakukan pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2019, pukul 12.00 WIB. Beliau 

mengatakan bahwa kompetensinya dalam mengajar mengalami peningkatan sejak 

mengikuti program pengembangan profesionalisme guru dan hasil belajar Biologi 

siswa pun mengalami peningkatan setiap tahunnya.  

Darling-Hammond, Hyler dan Gardner (2017, 7) berpendapat bahwa 

pengembangan profesionalisme guru dapat meningkatkan pengetahuan guru dan 

membantu guru mengubah praktik pembelajaran yang mendukung siswa. Melalui 

program pengembangan profesionalisme bukan hanya kompetensi guru saja yang 

diharapkan meningkat, melainkan proses belajar siswa pun diharapkan semakin 

berkualitas. Dengan demikian, adanya pola yang ditunjukkan antara kompetensi guru 

Biologi dengan hasil belajar Biologi siswa yang kemudian mendorong peneliti untuk 

menyelidiki pengaruh kompetensi guru Biologi terhadap hasil belajar Biologi siswa 

SMA Lentera Harapan Curug. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan peneliti, maka dapat disimpulkan 

bahwa masalah yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Sejak tahun 2012, SMA Lentera Harapan Curug memiliki program 

pengembangan pofesionalisme untuk mengembangkan kompetensi guru; 

2. Pada tahun pelajaran 2012-2014, program pengembangan profesionalisme guru 

SMA Lentera Harapan Curug belum dilaksanakan dengan maksimal; 
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3. Mayoritas tenaga pendidik SMA Lentera Harapan Curug merupakan sarjana 

muda dengan pengalaman mengajar yang sedikit; 

4. Mayoritas guru SMA Lentera Harapan Curug mengajarkan bidang studi yang 

tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan; 

5. Hasil belajar siswa SMA Lentera Harapan Curug pada tahun 2012-2014 relatif 

rendah; 

6. Sejak tahun 2014, SMA Lentera Harapan Curug meningkatkan kualitas program 

pengembangan pofesionalisme untuk mengembangkan kompetensi pedagogik, 

profesional, dan TIK guru, khususnya bagi guru Biologi; 

7. Hasil belajar Biologi siswa SMA Lentera Harapan Curug mengalami 

peningkatan setiap tahunnya seiring dengan dilakukannya perbaikan terhadap 

kualitas program pengembangan profesionalisme guru Biologi.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Mengingat kompleksnya permasalahan yang berkaitan dengan hasil belajar 

siswa serta faktor-faktor yang memengaruhinya, maka berdasarkan identifikasi 

masalah, peneliti membatasi penelitian ini pada pengaruh kompetensi pedagogik, 

kompetensi profesional, dan kompetensi TIK seorang guru Biologi SMA Lentera 

Harapan Curug terhadap hasil belajar Biologi siswa. 

 

1.4  Rumusan Masalah  

Berdasarkan batasan masalah yang ditetapkan peneliti, beberapa masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah:  
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1. Bagaimana peningkatan kompetensi guru Biologi di SMA Lentera Harapan 

Curug? 

2. Apakah kompetensi pedagogik guru berpengaruh positif dengan hasil belajar 

Biologi siswa? 

3. Apakah kompetensi profesional guru berpengaruh positif dengan hasil belajar 

Biologi siswa? 

4. Apakah kompetensi TIK guru berpengaruh positif dengan hasil belajar Biologi 

siswa? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Menjawab rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Menganalisis peningkatan kompetensi guru Biologi di SMA Lentera Harapan 

Curug. 

2. Menganalisis pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap hasil belajar 

Biologi siswa. 

3. Menganalisis pengaruh kompetensi profesional guru terhadap hasil belajar 

Biologi siswa. 

4. Menganalisis pengaruh kompetensi TIK guru terhadap hasil belajar Biologi 

siswa. 

 

1.6 Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat hasil penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis adalah: 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Memberikan sumbangsih pada bidang teknologi pembelajaran, khususnya 

pada mata kuliah Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 

Desain Pembelajaran, Manajemen Kualitas Pendidikan, dan Media 

Pembelajaran dengan menjelaskan pengaruh kompetensi guru terhadap 

hasil belajar siswa. 

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, 

khususnya teknologi pembelajaran sebagai landasan bagi peneliti lain dalam 

melakukan penelitian sejenis yang berkaitan dengan variabel kompetensi 

pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi TIK guru, serta hasil belajar 

Biologi siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberi informasi kepada SMA Lentera Harapan Curug mengenai 

pengaruh kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi 

TIK guru terhadap hasil belajar Biologi siswa. 

b. Memberi rekomendasi kepada SMA Lentera Harapan Curug mengenai 

program pengembangan profesionalisme guru yang dapat meningkatkan 

hasil belajar Biologi siswa melalui peningkatkan kompetensi guru. 

c. Memberi wawasan bagi guru Biologi mengenai kompetensi yang penting 

untuk dimiliki dalam meningkatkan hasil belajar Biologi siswa. 

 

1.7 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan tesis ini adalah:  

BAB I: membahas latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang 
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penelitian membahas alasan mengapa penelitian ini diadakan. Identifikasi masalah 

penelitian ini dibatasi dengan tujuan supaya penelitian ini lebih terfokus, sehingga 

manfaat dapat dirasakan oleh organisasi maupun pihak terkait.  

BAB II: menguraikan teori-teori yang menjadi landasan diadakannya 

penelitian, kerangka teori, serta hipotesis yang dapat digunakan untuk mendukung 

penelitian ini. Selanjutnya, akan dipaparkan penelitian terdahulu yang mendukung 

penelitian. Pada bagian akhir, peneliti akan membuat gambaran model penelitian 

serta keterkaitan antara tiap variabel.  

BAB III: membahas mengenai desain penelitian, subjek penelitian, waktu dan 

tempat pelaksanaan penelitian, prosedur penelitian yang akan dilaksanakan, 

instrumen yang akan digunakan, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan, 

teknik pengolahan data, dan hipotesis statistik.  

BAB IV: membahas hasil pengumpulan data, hasil pengolahan data, 

pembahasan hasil sesuai dengan landasan teori dan teknik yang digunakan, 

keterbatasan penelitian, dan diskusi. 

BAB V: berisi kesimpulan, implikasi, dan saran sebagai penutup dari penelitian 

ini.  




