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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Prestasi Belajar 

2.1.1 Definisi Prestasi Belajar Fisika 

Prestasi belajar fisika adalah proses yang dilakukan 

individu dalam kegiatan belajar, biasanya dinyatakan 

dalam bentuk nilai atau indeks prestasi yang diperoleh 

dari hasil pengukuran prestasi belajar (Widyastuti & 

Kuswardani, 2008). Prestasi belajar adalah hasil yang 

dicapai seseorang dalam belajar. Prestasi belajar dalam 

bentuk nilai diperoleh melalui hasil pengukuran proses 

belajar (Suryabrata, 2004). Slameto (2004) mendefinisikan 

prestasi belajar sebagai performan dan kompetensinya 

dalam mata pelajaran setelah mempelajari materi untuk 

mencapai tujuan pengajaran tertentu dalam satu satuan 

waktu. 

Prestasi belajar fisika adalah hasil pencapaian 

belajar yang diperoleh  dalam mencapai kompetensi yang 

telah ditetapkan yang dinyatakan dalam  skor/nilai yang 

diperoleh dari serangkaian test/ulangan. Kompetensi 

yang dimaksudkan telah diatur dalam Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) yang dijabarkan dalam bentuk 

Standar Kompetensi (SK) dan SK dijabarkan dalam 

bentuk kompetensi dasar (KD). Siswa belajar untuk 

mencapai SKL yang telah ditentukan. Kompetensi 

tersebut dapat dilihat dari standar kompetensi dan 
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kompetensi dasar yang telah ditetapkan dan 

diintegrasikan dalam indikator-indikator. Standar 

kompetensi (SK) dan Kompetensi dasar (KD) berbeda 

ditiap tingkatan dan mata pelajaran yang saling 

berkesinambungan. SK dan KD dirumuskan oleh 

Dekdikbut pusat secara nasional dan guru mata pelajaran 

merumuskannya dengan indikator dan tujuan 

pembelajaran. Berikut standar kompetensi dan 

kompetensi dasar dari KTSP untuk mata pelajaran Fisika 

dari kelas X hingga kelas XII yang diambil dari Permen 

Diknas no 24 lampiran strandar isi 22 tahun 2006. 

Kelas X Semester 1 dan 2 

  Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1.  Menerapkan  
konsep  besaran fisika 

dan pengukurannya 

1.1  Mengukur besaran fisika 
(massa, panjang, dan waktu) 

1.2  Melakukan penjumlahan 
vektor 

2. Menerapkan 
konsep dan prinsip 

dasar kinematika dan 
dinamika benda titik 

2.1  Menganalisis besaran 
fisika pada gerak  dengan 

kecepatan dan percepatan 
konstan 

2.2  Menganalisis besaran 

fisika pada gerak melingkar 
dengan laju konstan 

2.3  Menerapkan Hukum 
Newton sebagai prinsip dasar 

dinamika untuk gerak lurus, 
gerak vertikal, dan gerak 
melingkar beraturan 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

3.  Menerapkan 

prinsip kerja alat-alat 
optik 

3.1  Menganalisis alat-alat 

optik secara kualitatif dan 
kuantitatif 

3.2  Menerapkan alat-alat 
optik dalam  kehidupan 
sehari-hari 

4.  Menerapkan 
konsep kalor dan 

prinsip konservasi 
energi pada berbagai 
perubahan energi 

4.1  Menganalisis pengaruh 
kalor terhadap suatu zat 

4.2  Menganalisis cara 
perpindahan kalor 
4.3  Menerapkan asas Black 

dalam pemecahan masalah 

5.  Menerapkan 

konsep kelistrikan 
dalam berbagai 

penyelesaian masalah 
dan berbagai produk 
teknologi 

5.1  Memformulasikan 

besaran-besaran listrik 
rangkaian tertutup sederhana 

(satu loop) 
5.2  Mengidentifikasi 
penerapan listrik AC dan DC 

dalam kehidupan sehari-hari  
5.3  Mengukur alat Listrik 

 6.  Memahami konsep 
dan prinsip 

gelombang 
elektromagnetik 

6.1  Mendeskripsikan 
spektrum gelombang 

elektromagnetik 
6.2  Menjelaskan aplikasi 
gelombang elektromagnetik 

pada kehidupan sehari-hari 

 

Kelas XI Semester 1 dan 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1.  Menganalisis 
gejala alam dan 
keteraturannya dalam 

cakupan mekanika 
benda titik 

1.1  Menganalisis gerak lurus, 
gerak melingkar dan gerak 
parabola dengan 

menggunakan vektor  
1.2  Menganalisis keteraturan 

gerak planet dalam tatasurya 
berdasarkan hukum-huku 
Newton 
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1.3  Menganalisis pengaruh 
gaya pada sifat elastisitas 

bahan 

1.4  Menganalisis hubungan 

antara gaya dengan gerak 
getaran 

1.5  Menganalisis hubungan 
antara usaha, perubahan 
energi dengan hukum 

kekekalan energi mekanik 

1.6  Menerapkan hukum 

kekekalan energi mekanik 
untuk menganalisis gerak 
dalam kehidupan sehari-hari 

1.7  Menunjukkan hubungan 
antara konsep impuls dan 

momentum untuk 
menyelesaikan masalah 
tumbukan 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2.  Menerapkan 

konsep dan prinsip 
mekanika klasik 

sistem kontinu dalam 
menyelesaikan 
masalah 

2.1  Menformulasikan 

hubungan antara konsep 
torsi, momentum sudut, dan 

momen inersia, berdasarkan 
hukum II Newton serta 
penerapannya dalam masalah 

benda tegar 
2.2  Menganalisis hukum-

hukum yang berhubungan 
dengan fluida statik dan 
dinamik serta penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari 

3.  Menerapkan  

konsep 
termodinamika dalam 
mesin kalor 

3.1  Mendeskripsikan sifat-

sifat gas ideal  monoatomik 
3.2  Menganalisis perubahan 
keadaan gas ideal dengan 

menerapkan hukum  
termodinamika 
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Kelas XII Semester 1 dan 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1.  Menerapkan  
konsep dan prinsip 

gejala gelombang 
dalam menyelesaikan 
masalah 

1.1  Mendeskripsikan gejala 
dan ciri-ciri gelombang secara 

umum 
1.2  Mendeskripsikan gejala 
dan ciri-ciri gelombang bunyi 

dan cahaya 

1.3  Menerapkan konsep dan 

prinsip gelombang bunyi dan 
cahaya dalam teknologi 

2.  Menerapkan  
konsep kelistrikan 
dan kemagnetan 

dalam berbagai 
penyelesaian masalah 

dan produk teknologi 

2.1  Memformulasikan gaya 
listrik, kuat medan listrik, 
fluks, potensial listrik, energi 

potensial listrik serta 
penerapannya pada keping 

sejajar 
2.2  Menerapkan induksi 
magnetik dan gaya magnetik 

pada beberapa produk 
teknologi 

2.3  Memformulasikan konsep 
induksi Faraday dan arus 
bolak-balik serta 

penerapannya 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

3.  Menganalisis 

berbagai besaran fisis 
pada gejala kuantum 
dan batas-batas 

berlakunya relativitas 
Einstein dalam 

paradigma fisika 
modern 

3.1  Menganalisis secara 

kualitatif gejala kuantum 
yang mencakup hakikat dan 
sifat-sifat radiasi benda hitam 

serta penerapannya 
3.2  Mendeskripsikan 

perkembangan teori atom 

3.3  Memformulasikan teori 

relativitas khusus untuk 
waktu, panjang, dan  massa, 
serta kesetaraan massa 

dengan energi yang 
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diterapkan dalam teknologi 

4.  Menunjukkan 
penerapan konsep 
fisika inti dan 

radioaktivitas dalam 
teknologi dan 

kehidupan sehari-hari 

4.1  Mengidentifikasi  
karakteristik inti atom dan 
radioaktivitas 

 4.2  Mendeskripsikan 
pemanfaatan radio aktif 

dalam teknologi dan 
kehidupan sehari-hari 

 

Sejak tahun 2006 Kurikulum yang berlaku di 

Indonesia adalah kurikulum tingkat satuan  pendidikan 

(KTSP). Dalam Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan 

nasional Nomor 20 tahun 2007, salah satu prinsip 

penilaian pendidikan dalam KTSP adalah beracuan 

kriteria. Prestasi belajar menurut KTSP adalah 

ketercapaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditetapkan oleh tiap satuan pendidikan untuk setiap mata 

pelajaran yang didasarkan pada ukuran ketercapaian 

kompetensinya. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan 

oleh satuan pendidikan.  

 

2.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Prestasi 

Belajar Fisika 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar. Witkin (1977) menyatakan faktor yang 

mempengaruhi prsetasi belajar yaitu gaya kognitif. Gaya 

kognitif  merupakan cara siswa yang khas dalam belajar, 
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baik yang berkaitan dengan cara penerimaan dan 

pengolahan informasi, sikap terhadap informasi, maupun 

kebiasaan yang berhubungan dengan lingkungan belajar. 

Individu dengan gaya kognitif Field Independent lebih 

cenderung lebih muda menguasai pelajaran sains dan 

matematika sedangkan individu dengan gaya kognitif 

Field Dependent cenderung menguasai ilmu pengetahuan 

sosial (Laurdusamy, 1994). 

Surya (2004) menyatakan bahwa inti dari seluruh 

kegiatan pendidikan terletak pada proses kegiatan belajar 

mengajar, kegiatan belajar mengajar berlangsung melalui 

interaksi antar peserta didik dan guru, sehingga Surya 

(2004) membagi empat aspek penting dalam proses 

belajar mengajar berupa: (a) perilaku belajar siswa 

sendiri, (b) perilaku mengajar guru, (c) interaksi antara 

pengajar dan anak didik, dan (d) model pembelajaran. 

Perilaku belajar siswa dapat berupa gaya belajar atau 

gaya kognitif siswa sedangakan interaksi peserta didik 

dengan guru dan sesamanya dapat berupa kecerdasan 

emosionalnya. Slameto (2003) menyebutkan faktor 

jasmani, faktor psikologis, faktor kelelahan, faktor 

keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat. 

Faktor kesehatan, prestasi belajar Fisika peserta 

didik dapat terganggu jika siswa sakit. Apabila kesehatan 

terganggu akan mempengaruhi pencapaian prestasi 

belajar peserta didik. Cacat tubuh, siswa yang memiliki 
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cacat tubuh belajarnya juga dapat terganggu yang 

mengganggu prestasi belajarnya. Jika siswa yang cacat 

bersekolah di sekolah umum akan menggangu proses 

belajar, siswa yang memiliki cacat tubuh sebaiknya 

bersekolah di sekolah luar biasa karena kegiatan belajar 

akan disesuaikan dengan kecacatannya. Peserta didik 

yang belajar fisika akan belajar dengan baik jika faktor 

jasmaninya tidak terganggu misalnya pembelajaran fisika 

berkaitan dengan pembelajaran yang harus dilakukan di 

luar kelas seperti meghitung kecepatan aliran sungai. 

Jika ada kecacatan dalam diri siswa dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa. 

Faktor Psikologi meliputi inteligensi, perhatian, 

minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan. 

Inteligensi, siswa yang mempunyai tingkat inteligensi yang 

tinggi akan lebih berhasil dari pada yang mempunyai 

intelegensi rendah. Gardner(1999) mengungkapkan ada 

sembilan jenis kecerdasan yaitu :kecerdasan bahasa, 

matematik, interpersonal, intrapersonal, spatial, musik, 

kinestetis, naturalis. Anak-anak memiliki kecerdasan lain 

selain IQ. Perhatian, untuk dapat menjamin hasil belajar 

yang baik siswa harus memiliki perhatian terhadap bahan 

yang dipelajarinya, jika tidak akan menimbulkan 

kebosanan dalam belajar. Jika dalam mengikuti 

pembalajaran fisika dilaboratorium peserta didik 

memperhatikan dengan baik instruksi dan cara kerja 
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maka peserta didik akan melakukan praktikum yang 

benar yang akan membentuk informasi dengan baik.   

Minat, jika bahan pelajaran yang dipelajari tidak 

sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar 

dengan sebaik-baiknya karena tidak ada daya tarik 

baginya. Seorang peserta didik yang memiliki minat 

terhadap tata surya akan tertarik dengan materi fisika 

tentang bumi dan antariksa karena materi ini memiliki 

daya tarik bagi peserta didik tersebut untuk dipelajari. 

Bakat, jika bahan pelajaran yang dipelajari siswa sesuai 

dengan bakatnya maka hasil belajarnya lebih baik karena 

ia senang belajar selanjutnya giat dalam belajar. Peserta 

didik yang memiliki bakat dalam merangkai rangkaian 

listrik akan senang bekajar rangkaian listrik dibanding 

peserta didik yang lebih berbakat di mata pelajaran laian. 

Motif, ini erat hubungannya dengan tujuan yang 

dicapai. Motif adalah pengerak untuk mencapai tujuan 

dalam hal  ini tujuan belajar. Jika tujuan siswa mampu 

membuat rangkaian gabungan pada mata pelajaran fisika 

maka motifnya adalah mempelajari rangkaian seri dan 

paralel serta karakteristik rangkaian gabungan pada 

rangkaian listrik. Kematangan, yang dimaksud adalah 

tingkat dalam pertembuhan seseorang. Peserta didik yang 

siap (matang) belajarnya akan berhasil. Kesiapan, adalah 

kesiapan untuk belajar atau kesediaan untuk memberi 

respon. Jika peserta didik belajar dan padanya ada 
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kesiapan maka hasil belajarnya akan lebih baik. Kesiapan 

dalam pelajar fisika dapat dilihat dari bagaimana anak 

tersebut mampu merespon pembelajaran dengan bertanya 

untuk hal yang belum dipahami ataupun dengan 

menjawab. Faktor psikologi peserta didik dalam belajar 

fisika akan membantu proses belajar karna untuk 

mempelajari fisika dibutuhkan inteligensi, perhatian, 

minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan peserta 

didik dalam menerima materi fiska. 

Faktor kelelahan dapat terlihat dengan keadan 

tubuh yang lunglai dan kecenderungan untuk 

beristirahat, kelesuhan dan kebosanan sehingga minat 

dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang 

(Slameto, 2003). Peserta didik akan terganggu belajar 

fisikanya jika menerima materi pembelajaran dalam 

keadaan lelah. 

Cara orang tua mendidik, orang tua yang 

kurang/tidak memperhatikan, menyediakan kebutuhan 

dapat menyebabkan anak kurang berhasil dalam belajar. 

Relasi antar anggota keluarga, relasi yang tidak baik 

antara anak dan orang tua dan saudara akan 

menghambat perkembangan bahkan dapat menimbulkan 

masalah psikologis yang lain. Jika  relasi keluarga baik 

akan memudahkan anak untuk bertanya apabila 

mengalami kesulitan dalam belajar khususnya belajar 

fisika kepada saudara atau orang tua. Suasana rumah, 
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keadaan rumah yang gaduh dan semrawut tidak akan 

memberikan ketenangan anak dalam belajar. Dalam 

belajar ketenangan akan menambah konsentrasi anak 

dalam belajar.  

Keadaan ekonomi keluarga, anak yang hidup dalam 

keluarga yang miskin kebutuhan pokoknya akan sulit 

terpenuhi akibatnya kesehatannya juga terganggu. 

Sulitnya ketercapaian kebutuhan pokok anak akan 

menggangu belajar anak. Pengertian orang tua, anak yang 

belajar memerlukan pengertian orang tua seperti 

semangat atau membantu kesulitan yang dialami anak di 

sekolah. Dapat juga mencari guru les privat apabila anak 

mengalami kesulitan pada pelajaran tertentu misalnya 

fisika. Latar belakang kebudayaan, tingkat pendidikan 

atau kebiasaan di dalam keluarga mempengaruhi sikap 

anak dalam belajar(Slameto, 2003). Dukungan keluarga 

baik materil maupun semangat menjadi faktor yang  

mempengarui peserta didik belajar fisika khususnya 

dalam menghadapi kesulitan belajar disekolah. 

Faktor sekolah yang mempengaruhi prestasi belajar 

meliputi : Metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, 

alat pelajaran, waktu sekolah, standart pelajaran di atas 

ukuran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas 

rumah. Metode mengajar, guru yang progresif berani 

mencoba-coba metode belajar baru yang dapat membantu 
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meningkatkan kegiatan belajar mengajar dan motivasi 

siswa untuk belajar. Fisika sebagai salah satu mata 

pelajaran alam menuntut guru terus mengembangan 

metode mengajarnya dan meng-up date informasi fisika 

terbaru agar anak merasa selalu tertarik untuk belajar.  

Kurikulum, penyusunan kurikulum yang terlalu 

padat, di atas kemampuan anak, tidak sesuai dengan 

minat dan bakat dan perhatian siswa berpengaruh tidak 

baik terhadap belajar peserta didik. Kurikulum 

pembelajaran fisika yang saling terkait akan membatu 

anak belajar dari bagian yang sederhana ke bagian yang 

kompleks. Relasi guru dengan siswa, guru yang kurang 

berinteraksi dengan peserta didik dengan akrab 

menyebabkan proses belajar mengajar kurang lancar. 

Bagaimana guru dapat membatu siswa dalam praktikum 

misalnya jika guru dan siswa tidak akrab, siswa akan 

malu untuk bertanya jika menemui kesulitan. Relasi 

siswa dengan siswa, siswa yang mempunyai sifat 

ataupun tingkah laku yang tidak menyenangkan teman 

lain, mempunyai rasa rendah diri, atau sedang mengalami 

tekanan. Pada saat anak harus belajar fisika dalam 

situasi kelompok maka akan menghambat proses belajar 

dikelompok tersebut.  

Disiplin sekolah, mencakup kedisiplinan guru dalam 

mengajar dan melaksanakan tata tertib. Proses belajar 

fisika membutuhkan disiplin salah satu bentuknya pada 
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saat melakukan praktikum, ketidak disiplinan juga dapat 

menghasilkan data yang kurang akurat. Alat pelajaran, 

alat pembelajaran yang lengkap dan tepat akan 

memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang 

diberikan kepada siswa. Dalam fisika ada beberapa materi 

yang kondisinya tidak dapat dipraktekkan atau diamati 

secara langsung, alat pembelajaran yang lengkap akan 

membuat materi tersebut lebih mudah dipelajari. Waktu 

sekolah, pemilihan waktu yang tepat akan memberi 

pengaruh yang positif terhadap anak. Waktu yang tepat 

dapat berupa pemilihan jam dan durasi belajar yang tepat 

yang memungkinkan anak bisa berkonsentrasi seperti 

dipagi hari dengan durasi yang memungkinkan anak 

tidak bosan karena kelelahan. Pada saat menggajar fisika 

dengan bentuk praktikum guru sebaiknya 

mempertimbangkan waktu untuk menyiapkan alat, 

praktikum dan membersikan alat sehingga peserta didik 

bisa memaksimalkan waktu dengan baik.  

Standart pelajaran di atas ukuran, memberikan 

pelajaran yang diatas kemampuan belajar siswa akan 

membuat pelajaran tersebut sulit dikuasai. Pemberian 

pelajaran yang sesuai dengan perkembangan siswa 

memampuhkan siswa belajar dengan baik. Keadaan 

gedung, keadaan gedung yang memadai akan membantu 

siswa belajar. Belajar fisika didalam ruangan yang tidak 

memadahi tentu saja dapat menggangu siswa dalam 
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menerima pelajaran, semisal ruang laboratorium fisika 

tempatnya digabung dengan laboratorium komputer. 

Metode belajar, kebanyakan siswa melaksanakan cara 

velajar yang salah, belajar saat akan test atau saat ada 

tugas. Pengunaan metode belajar yang tepat seperti 

memahami konsep fisika sesuai hakikat pembelajaran IPA 

dan dilakukan secara teratur akan meningkatkan hasil 

belajar.  

Tugas rumah, waktu belajar yang utama di sekolah 

guru diharapkan tidak terlalu banyak memberi tugas 

yang dikerjakan dirumah. Latihan soal fisika yang 

diberikan untuk dikerjakan dirumah untuk mengulang 

apa yang telah diberikan disekolah. Fisika sebagai mata 

pelajaran sains yang banyak menggunakan keadaan 

disekitarnya yang terjadi untuk mengerti konsep 

memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, 

kemampuan guru dan metode mengajar yang baik untuk 

menunjang anak belajar fisika. 

Peserta didik adalah mahluk sosial yang juga hidup 

bermasyarakat sehingga masyarat juga dapat 

mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Faktor 

masyarakat meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, 

mass media, teman bergaul dan bentuk masyarakat. 

Kegiatan siswa dalam masyarakat, memilih kegiatan yang 

sesuai dengan perkembangan pribadi siswa seperti 

kursus dan kelompok diskusi adalah baik hanya saja 
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harus diimbangi dengan menggatur waktu dengan baik 

agar tidak menggangu prestasi belajar. Mass media, 

pengunaan dan pemanfaatan mass media yang tepat dan 

dengan bimbingan orang tua akan berpengaruh positif 

terhadap belajar. Penemuan-penemuan dan pemanfaatan 

konsep fisika serta latihan soal bisa diperoleh di mass 

media, siswa yang memanfaatkan mass media dengan 

baik tentu saja menambah pengetahuan baru yang 

menunjang belajar mereka.  

Teman bergaul, agar siswa dapat belajar dengan 

baik memilih teman bergaul yang baik. Bergaul dengan 

teman yang tertarik dengan fisika akan membantu siswa 

untuk bersama-sama berdiskusi atau menyelesaikan 

latihan soal fisika bersama-sama. Bentuk kehidupan 

masyarakat, kehidupan bersama dengan masyarakat 

terdiri dari yang memiliki kebiasan baik dan kebiasaan 

buruk. Mengusahakan lingkungan yang baik memberi 

pengaruh yang positif terhadap siswa sehingga dapat 

belajar dengan sebaik-baiknya. Keterlibatan orang lain 

baik dalam proses pembelajaran dan pengaplikasian 

diluarsekolah (keluarga dan masyarakat) mempengaruhi 

proses dan hasil belajar dari peserta didik. 
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2.1.3 Pengukuran Prestasi Belajar Fisika 

Permen Diknas no 20 tahun 2007 tentang standar 

penilaian pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, 

prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar  

sedangkan penilaian pendidikan adalah proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. 

Proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi  secara berkelanjutan dalam proses 

pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan 

perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan 

belajar  disebut ulangan. Ulangan dapat berupa ulangan 

harian, ulangan tengah semester (mid) atau pun ulangan 

semester.  

Mengukur prestasi belajar fisika mengunakan test 

prestasi belajar yang dibuat oleh guru mata pelajaran. 

Test prestasi ini dibuat untuk mengukur kompetensi 

dasar peserta didik, apabila satu kompetensi dasar selesai 

dipelajari maka dapat diukur dengan tes prestasi baik tes 

lisan, tertulis maupun praktik. Prestasi belajar fisika 

diperoleh dengan menggunakan persamaan 

((2xUH)+UTS+S)/4. Dimana UH adalah ulangan harian, 

UTS adalah ulangan tengah semester dan S adalah 

semester. 
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2.2 Gaya Kognitif 

2.2.1 Pengertian gaya kognitif 

Menurut Witkin (1977) gaya kognitif adalah cara 

berfungsi karakteristik yang tetap yang ditunjukkan oleh 

seorang individu dalam aktivitas-aktivitas persepsi dan 

inteleknya untuk menentukan kebiasaan seseorang 

menanggap, mengingat, berfikir dan menyelesaikan 

masalah. Ada empat ciri gaya kognitif yang penting yaitu : 

1. Gaya kognitif berkaitan dengan bentuk bukan 

dengan isi kognitif. Gaya kognitif melihat perbedaan 

individu dalam aspek berfikir, menyelesaikan 

masalah, belajar dan berhubungan dengan orang 

lain. 

2. Gaya kognitif sebagai suatu dimensi yang meresap. 

Gaya Kognitif adalah penemuan bertaraf tinggi yang 

mengatur dan mengikuti perilaku dalam berbagai 

situasi yang berbeda. 

3. Gaya kognitif adalah stabil sepanjang masa. Gaya 

kognitif berkembang perlahan-lahan mengikut 

pengalaman. Gaya kognitif tidak dapat digantikan 

dengan mudah melalui pengajaran atau latihan 

tertentu tetapi dapat berubah mengikuti 

kematangan. 

4. Gaya kognitif bersifat dwipolar. Ciri ini dapat 

membedakan konsep gaya kofnitif dengan 

kecerdasan dan dimensi keterampilan yang lain. 
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Setiap gaya kognitif mempunyai nilai adaptif 

mengikuti keadaan-keadaan tertentu. Oleh karena 

itu setiap pola gaya kognitif dapat dianggap pasif 

bila berkaitan dengan keadaan tertentu. 

Ada 10 gaya kognitif yang menurut Witkin (1997) 

sering dijadikan bahan penelitian, kesepuluh gaya 

tersebut adalah: 

1. Field independent lawan field dependent adalah gaya 

kognitif yang tetap dalam menghadapi alam sekitar secara 

analisis atau secara global. Gaya kognitif ini membedakan 

gaya kognitif peserta didik yang dominan ke sains dan 

sosial. 

2. Gaya pengkonsepan satu atau multi jenis rangsangan 

adalah gaya kognitif yang ciri individualnya tetap dalam 

menggunakan suatu jenis rangsangan tertentu atau multi 

jenis rangsangan dalam hubungannya sebagai dasar 

untuk membentuk konsep. 

3. Membentuk kategori secara luas lawan secara sempit, 

adalah gaya kognitif yang kecenderungannya memasuki 

sesuatu secara luas berbanding dengan kecenderungan 

memasuki secara sempit dalam proses pembentukan 

kategori yang spesifik. 

4. Mengkategorikan rangsangan dari persamaan lawan 

perbedaan, adalah gaya kognitif yang membedakan 

individu dalam kecenderungan mengkategorikan 

tanggapan tentang persamaan dan perbnedaan yang 
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dilihat diantara rangsangan-rangsangan dari banyak 

konsep yang berbeda. 

5. Meratakan lawan menajamkan adalah gaya kognitif 

yang membedakan individu dalam proses asimilasi 

ingatan.individu yang bersifat meratakan cenderung 

cenderung mengaburkan ingatan-ingatan yang serupa 

sedangan individu yang menajamkan sebaliknya. 

6. Keluasan lawan kesungguhan (scanning), adalah gaya 

kognitif yang membedakan individu dari keluasan dan 

kesungguhan memberikan perhatian yang mengakibatkan 

perbedaan individual dalam pengalaman dan kesadaran. 

7. Merefleks lawan Bertindak spontan adalah gaya kognitif 

yang membedakan individu dari kecepatan dan ketepatan 

merespon sebuah proses yang terjadi. 

8. Mengambil resiko lawan Berhati-hati adalah gaya 

kognitif yang membedakan individu dari kesediaan 

individu mengambil resiko untuk mencapai apa yang 

diinginkan berbanding kecenderungan mencari kepastian 

dan menghindari situasi yang beresiko. 

9. Toleransi untuk pengalaman yang unik lawan 

konvensional, adalah gaya kognitif yang membedakan 

individu dari segi kesediaan menerima presepsi dan ide-

ide yang berlainan dengan pengalaman konvensional. 

10. Pemikiran konvergen lawan pemikiran divergen adalah 

gaya kognitif yang membedakan individu berdasarkan 

kesimpulan yang logik dan paling betul atau kesimpulan 
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yang terbaik mengikuti kebiasan (pemikiran konvergen) 

berbanding dengan mencapai hal yang beragam(pemikiran 

divergen). 

Penelitian ini menggunakan variabel gaya kognitif 

Field Independent dan Field Dependent. 

 

2.2.2 Gaya kognitif Field Independent(FI) dan Field 

Dependent(FD)  

Gaya kognitif  merupakan cara individu yang khas 

dalam belajar, baik yang berkaitan dengan cara 

penerimaan dan pengolahan informasi, sikap terhadap 

informasi, maupun kebiasaan yang berhubungan dengan 

lingkungan belajar (Witkin, 1977). Witkin dalam Elkind 

dan Weiner (1978) menyatakan bahwa: “orang mempunyai 

gaya kognitif ‘field-independent’ merespon suatu tugas 

cenderung berdasarkan atau berpatokan pada syarat-

syarat dari dalam diri sendiri. Sedangkan orang memliki 

gaya kognitif ‘field-dependent’ melihat syarat lingkungan 

sebagai petunjuk dalam merespon suatu stimulus” lebih 

lanjut Witkin menyatakan bahwa: “orang memiliki gaya 

kognitif „field-independent‟ lebih bersifat kritis, mereka 

dapat memiliki stimulus berdasarkan situasi, sehingga 

persepsinya hanya sebagian kecil terpengaruh ketika ada 

perubahan situasi. Sedangkan orang yang memiliki gaya 

kognitif „field-dependent‟ mengalami kesulitan dalam 

membedakan stimulus melalui situasi yang dimiliki 
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sehingga persepsinya mudah dipengaruhi oleh manipulasi 

dari situsi sekelilingnya”. Pendapat serupa yang 

dikemukakan oleh Witkin(1977) juga mengatakan bahwa: 

“orang yang memiliki gaya kognitif ‘field-independent’ 

lebih suka memisahkan bagian-bagian dari sejumlah pola 

dan menganalisis pola berdasarkan komponen-

komponennya. Sedangkan orang yang memiliki gaya 

kognitif ‘field-dependent’ cenderung memandang suatu 

pola sebagai keseluruhan tidak memisahkan ke dalam 

bagian-bagiannya. 

Berdasarkan pendapat Witkin (1977), bahwa orang 

yang memiliki gaya kognitif „field-independent‟ mempunyai 

kecenderungan dalam merespons stimulus menggunakan 

persepsi yang dimilikinya sendiri, lebih analitis, dan 

mengalisis pola berdasarkan komponen-komponennya. 

Sedangkan orang yang memiliki gaya kognitif „field-

dependent‟ mempunyai kecenderungan dalam merespon 

suatu stimulus menggunakan syarat lingkungan sebagai 

dasar dalam persepsinya, dan kecenderungan 

memandang suatu pola sebagai keseluruhan, tidak 

memisahkan bagian-bagiannya. 

Faktor-faktor sosial merupakan faktor penting 

dalam proses perkembangan perbedaan  berkaitan 

dengan gaya kognitif FI – FD. Kajian tentang pengalaman 

keluarga saat anak-anak yang mempunyai ciri field-

independent (FI) atau field-dependent (FD) secara relatif 
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menunjukkan bahwa keadaan hubungan seorang anak 

yang sedang bertumbuh dengan ibunya dipengaruhi 

dalam menentukan gaya kognitifnya. Ciri-Ciri Gaya 

Kognitif FI – FD melibatkan cara menanggap alam 

sekeliling secara analisis berlawanan dengan cara global. 

Misalnya, apabila diberi suatu bentuk geometrik mudah 

yang disembunyikan dalam suatu bentuk kompleks, 

individu FI akan lebih cepat dapat menemukan bentuk 

mudah itu dari lingkungan kompleksnya, sedangkan 

individu yang global atau FD akan menghadapi kesukaran 

melakukan kegiatan ini.  

Individu-individu atau siswa-siswa FD dan FI tidak 

terlalu berbeda dari segi kemampuan pembelajaran atau 

ingatan. Tetapi mereka lebih terpengaruh oleh isi materi 

dan cara pengajaran. Siswa FD biasanya menunjukkan 

kemampuan lebih baik dalam pembelajaran dan dapat 

mengingat bahan-bahan yang mempunyai isi materi 

berkaitan dengan sosial. Kelebihan ini bergantung pada 

kebolehan mereka memberikan perhatian utama kepada 

bidang sosial. Sebaliknya prestasi individu FI tidak terlalu 

baik pada materi-materi yang berbentuk sosial karena 

mereka kurang memberikan perhatian kepada materi 

berbentuk sosial. Lourdusamy(1994) membedakan FI dan 

FD seperti pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2.1 

Perbedaan FI dan FD menurut Lourdusamy(1994) 

FI (Field independent) FD (Field Dependent) 

1. Cenderung pada struktur 

analisis 

Cenderung pada konteks 

sosial 

2. Tidak menyukai hubungan 

interpersonal 

Lebih menyukai hubungan 

interpersonal 

3. Bidang-bidang yang dipilih: bidang-bidang yang dipilih: 

-Matematika -Kemanusiaan 

-Fisika -Bahasa 

-Kimia -Agama 

-Biologi -Pemasaran 

-Pertaniaan -Psikologi 

-Sains dan Matematika   

 

 Yang memiliki gaya kognitif FI dan masuk dalam 

kelas IPA akan lebih mudah menguasai materi IPA seperti 

fisika dan sebaliknya. Jika  ada dikelas IPA dan di dukung 

oleh gaya kognitif yang tepat yaitu FI dapat meningkatkan 

prestasi belajar fisikanya. 

2.2.3 Mengukur Gaya Kognitif 

Mengukur gaya kognitif tidak dapat dilakukan 

dengan mengobservasi, karena mengukur gaya kognitif 

akan melihat kecenderungan  dalam merespons stimulan 

dan menganalisisnya (Witkin 1977). Beberapa test yang 

dapat mengukur gaya kognitif adalah GEFT(Group 

Embedded Figure Test), MFFT (Matching Familiar Figure 
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Test yang membedakan gaya kognitif Reflectife atau 

impulsive,), RFT ( Rod and Frame Test), dan perangkat tes 

Profil gaya kognitif yang dikembangkan oleh NASSP ( 

national association of Secondary school Principals). Alat 

ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang 

disusun oleh Witkin dan kawan-kawan adalah The 

Embedded Figure Test (EFT). Dalam tes ini individu 

mencari sebuah gambar yang sederhana yang sebelumnya 

diperlihatkan sebuah gambar yang kompleks yang lebih 

besar yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga 

membaurkan gambar yang akan dicari. EFT akan 

mencerminkan tingkat kompetensi di persepsi pemisahan 

gambar. Individu yang field independent akan lebih 

mudah menemukan gambaran sederhana dari gambar 

kompeks yang disediakan sebaliknya dengan individu 

field dependent. 

 

2.3 Kecerdasan Emosional 

Salovey dan Mayer (1990) mendefinisikan 

Kecerdasan emosional sebagai bentuk kecerdasan yang 

melibatkan kemampuan memonitor perasaan dan emosi 

yang dimiliki individu atau emosi orang lain untuk 

membedakan diantara mereka dan menggunakan 

informasi tersebut untuk menentukan pikiran dan 

tindakan seseorang (Davis 2008). Salovey dan Mayer 

(1990) adalah dua psikolog yang pertama kali 
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menggunakan pandangan yang menyatakan bahwa emosi 

sebenarnya adalah sejenis informasi yang kemudian 

membentuk munculnya konsep kecerdasan di tahun 

1990.Pendekatan yang digunakan Salovey dan Mayer 

(1990) adalah ada sejumlah kecil kemampuan khusus 

yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan 

ketelitian terhadap perasaan dan pengertian keadaan 

emosi pada diri seseorang dan orang lain serta keefektifan 

terhadap pengaturan, pengendalian dan dan dalam 

menggunakan emosi untuk memcapai sasaran seseorang. 

Ada tiga aspek utama kecerdasan emosional menurut 

Salovey dan Mayer (1997) yaitu penilaian dan ekspresi 

emosi, pemanfaatan emosi, dan regulasi emosi(Perez, 

Petrides dan Furnham dalam Measuring Trait Emotional 

Intelligence). 

Menurut Goleman (1995), kecerdasan emosional 

adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan 

emosinya dengan inteligensi (to manage our emotional life 

with intelligence); menjaga keselarasan emosi dan 

pengungkapannya (the appropriateness of emotion and its 

expression) melalui keterampilan 1) kesadaran diri, 2) 

pengendalian diri, 3) motivasi diri, 4) empati dan 5) 

keterampilan sosial. Goleman mengembangkan dan 

memperluas pengertian tentang kecerdasan emosi yang 

telah dilakukan oleh Salovey dan Mayer (1990).  
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Goleman (2000) mengatakan bahwa ada kecerdasan 

lain selain kecerdasan intelektual  yaitu kecerdasan 

emosi, yang dimaksud dengan kecerdasan emosi di 

dalamnya termasuk kemampuan mengontrol diri, 

memacu, tetap tekun, serta dapat memotivasi diri sendiri. 

Kecakapan tersebut mencakup pengelolaan bentuk emosi 

baik yang positif maupun negatif. Kecerdasan emosional 

merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 

menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol 

emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Emosi 

mengacu pada perasaan seseorang 

terhadap informasi akan suatu hubungan.  Sedangkan, 

kecerdasan (intelligence) mengacu pada kapasitas untuk 

memberikan alasan yang valid akan suatu hubungan.  

Goleman (1995) menyatakan bahwa koordinasi 

suasana hati adalah inti dari hubungan sosial yang baik. 

Apabila seseorang pandai menyesuaikan diri dengan 

suasana hati individu yang lain atau dapat berempati, 

orang tersebut akan memiliki tingkat emosionalitas yang 

baik dan akan lebih mudah menyesuaikan diri dalam 

pergaulan sosial serta lingkungannya. Lebih lanjut 

Goleman (1995) mengemukakan bahwa kecerdasan 

emosional adalah kemampuan lebih yang dimiliki 

seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam 

menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi dan 

menunda kepuasan, serta mengatur keadaan jiwa.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Kemampuan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Menerima&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Menilai&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mengelola&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Emosi
http://id.wikipedia.org/wiki/Perasaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan


35 
 

Dengan kecerdasan emosional seseorang dapat 

menempatkan emosinya pada porsi yang tepat, memilah 

kepuasan dan mengatur suasana hati. Daniel Goleman 

(Emotional Intelligence) menyebutkan bahwa kecerdasan 

emosi jauh lebih berperan ketimbang IQ atau keahlian 

dalam menentukan siapa yang akan jadi bintang dalam 

suatu pekerjaan.  

Salovey dan Mayer (1997)menyatakan bahwa ada 

empat aspek dasar kecerdasan emosi yaitu mengenali 

emosi, memahami emosi, mengatur emosi dan 

menggunakan emosi( Davis, 1997) yang merupakan 

pengembangan dari penemuan mereka ditahun 1990. 

Baron di tahun 1997 pada instrument yang disusun 

yaitu Bar-On inventory membagi kecerdasan emosional 

dalam lima skala dan kemudian membaginya dalam 15 

sub skala. 5 skala tersebut adalah 1) interpersonal, 2) 

intrapersonal, 3) adaptasi, 4) menejemen stress dan 5) 

suasana hati. Sedangkan 15 subskalanya adalah:  

Kesadaran diri, ketegasan, penilaian diri, aktualisasi diri, 

kemandirian, empati, hubungan interpersonal, tanggung 

jawab sosial, memecahkan masalah, menguji realitas, 

fleksibilitas, toleransi stres, kontrol impluse, kebahagiaan 

dan optimis. 

Ada dua faktor yang mempengaruhi kecerdasan 

emosional yaitu faktor ekternal dan faktor internal 

(Goleman, 2000). Faktor internal adalah apa yang ada 
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dalam diri individu yang mempengaruhi kecerdasan 

emosinya. Faktor internal ini memiliki dua sumber yaitu 

segi jasmani dan segi psikologis. Segi jasmani adalah 

faktor fisik dan kesehatan individu, apabila fisik dan 

kesehatan seseorang dapat terganggu dapat 

dimungkinkan mempengaruhi proses kecerdasan 

emosinya. Segi psikologis mencakup didalamnya 

pengalaman, perasaan, kemampuan berfikir dan motivasi. 

Faktor ekstemal adalah stimulus dan lingkungan dimana 

kecerdasan emosi berlangsung. Faktor ekstemal meliputi: 

1) Stimulus itu sendiri, kejenuhan stimulus merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

seseorang dalam memperlakukan kecerdasan emosi tanpa 

distorsi dan 2) Lingkungan atau situasi khususnya yang 

melatarbelakangi proses kecerdasan emosi. Objek 

lingkungan yang melatarbelakangi merupakan kebulatan 

yang sangat sulit dipisahkan. 

 

2.3.1 Aspek-aspek Kecerdasan Emosional 

Menurut Gardner (1983) terdapat lima pokok utama 

dari kecerdasan emosional seseorang, yakni mampu 

menyadari dan mengelola emosi diri sendiri, memiliki 

kepekaan terhadap emosi orang lain, mampu merespon 

dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosional, 

serta dapat menggunakan emosi sebagai alat untuk 

memotivasi diri. Goleman  (1995) menyatakan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Howard_Gardner&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecerdasan
http://id.wikipedia.org/wiki/Negosiasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Alat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Diri&action=edit&redlink=1
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kemampuan individu dalam mengelola emosinya akan 

membantu kesuksesan di masa datang. Terdapat 5 aspek 

utama dalam kecerdasan emosional yaitu: 

a. Kesadaran diri (self-awareness) yaitu kemampuan 

individu untuk menyadari dan memahami 

keseluruhan proses yang terjadi di dalam dirinya, 

perasaannya, pikirannya, dan latar belakang 

tindakannya.Mayer menyatakan kesadaran diri adalah 

waspada terhadap suasana hati maupun pikiran 

tentang suasana hati, bila kurang waspada maka 

individu menjadi muda larut dalam aliran emosi dan 

dikuasai oleh emosi. kesadaran diri adalah sesuatu 

yang diperlukan untuk mengendalikan emosi 

seseorang (Goleman 2002). 

b. Kemampuan mengelola emosi (managing emotions) 

yaitu kemampuan individu untuk mengelola dan 

menyeimbangkan emosi-emosi yang dialaminya. ini 

meliputi kemampuan seseorang dalam menghibur 

dirinya sendiri, melepaskan kecemasan maupun rasa 

tersinggung ataupun kemampuan untuk bangkit dari 

perasaan yang menekan diri orang tersebut. Empati 

juga merupakan kemampuan untyk mengenali emosi 

orang lain yang ditunjukkan seseorang dalam bentuk 

kepedulian. seseorang yang memuliki empati yang 

tinggi mengetahui apa yang dibutuhkan orang lain 

sehingga peka terhadap perasaaan dan kebutuhan 
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orang lain sehingga lebih mampu mendengarkan orang 

lain. 

c. Optimisme (motivating oneself) yaitu kemampuan 

individu untuk memotivasi diri ketika berada dalam 

keadaan putus asa, dapat berpikir positif, dan 

menumbuhkan optimisme dalam hidupnya. 

d. Empati (empaty) yaitu kemampuan individu untuk 

memahami perasaan, pikiran, dan tindakan orang lain 

berdasarkan sudut pandang orang tersebut. 

e. Keterampilan sosial (social skill) yaitu kemampuan 

individu untuk membangun hubungan secara efektif 

dengan orang lain, mampu mempertahankan 

hubungan sosial tersebut dan mampu menangani 

konflik-konflik interpersonal secara efektif.Goleman 

(2002) beranggapan kemampuan dalam membina 

hubungan adalah keterampilan yang akan menunjang 

popularitas, kepemimpinan dan keberhasilan antar 

pribadi. keterampilan dalam berkomunikasi adalah 

kemampuan dasar yang menentukan keberhasilan 

membina hubungan. Goleman berpendapat bahwa 

orang-orang akan populer dalam lingkungan dan 

menjadi orang yang menyenangkan karena 

kemampuannya dalam berkomunikasi. 

Kelima aspek tersebut digunakan sebagai 

komponen utama dari kecerdasan emosional sebagai 
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faktor untuk menggembangkan instrumen kecerdasan 

emosional. 

 

2.3.2 Mengukur Kecerdasan Emosional 

Ada banyak alat ukur dalam menggukur kecerdasan 

emosional individu. Alat ukur tersebut berupa test atau 

inventori dan skala seperti Trait MetaMood Scale (Salovey, 

1995), BarOn Emotional Quotient Inventory (Baron, 2003), 

Schutte Emotional Intelligence Scale (Schutte, 1998), 

Emotional Competence Inventory (Boyatzis, 1999), 

Emotional Intelligence IPIP Scales (Barchard, 2001), dan 

Emotional Intelligence SelfRegulation (Martinezpons, 2000). 

Pada penelitian ini akan di gunakan Bar On Inventory 

yang di kembangkan oleh Reuven Baron. 

BarOn Inventori ini berisi 5 skala dan 15 subskala 

dengan total 128 item (Baron, 2003). Baron membagi 

kecerdasan emosional dalam 5kategori seperti pada 

berikut : 

 

Kategori 1 skor 50-69 = rendah 

Kategori 2 skor 70-89 = di bawah rata-rata 

Kategori 3 skoe 90-109 = rata-rata 

Kategori 4 skor 110-129 = di atas rata-rata 

Kategori 5 skor 130-150 = tinggi 
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2.4 Kajian yang Berhubungan 

2.4.1 Hubungan Gaya Kognitif dengan Prestasi Belajar 

Altun (2006) dalam penelitian terhadap 130 orang 

ditemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

antara gaya kognitif dan prestasi akademik (r =0,14, p = 

0,15). Hasil penelitian Putra (2012) menunjukkan bahwa 

terdapat korelasi positif dan signifikan antara variabel 

gaya kognitif dengan prestasi belajar mata kuliah Anatomi 

II (r=0,37, p=0,009). Terdapat hubungan yang signifikan 

antara gaya kognitif dengan prestasi belajar mata 

pelajaran kewirausahaan koefisien korelasi 0,746 

(Rahmanto, 2012). Altun dan Cakan (2006) melaporkan 

beberapa hasil penelitian yang menunjukan bahwa gaya 

kognitif menjadi salah satu faktor yang signifikan yang 

mempengaruhi prestasi siswa pada mata pelajaran di 

sekolah. 

 

2.4.2 Hubungan Kecerdasan Emosional dengan 

Prestasi Belajar 

Penelitian Ramali (2012) menyebutkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan 

emosional dengan prestasi belajar siswa yang dilakukan 

di Kelas XI di SMA Pesantren Terpadu Hayatan Thayyibah 

Kota. Penelitian dari Wahyuningsih (2004) menyatakan 

ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan 

prestasi belajar pada siswa dengan nilai koefisien korelasi 
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sebesar 0,248 dengan p 0,002 (<0,05). Berdasarkan 

analisis data penelitian Bahtiar (2007) menunjukkan 

hubungan antara kecerdasan emosional dengan prestasi 

belajar pada siswa kelas II SMAN 2 Mataram. 

 

2.5 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

H1 : Ada hubungan yang signifikan antara gaya kognitif 

dengan prestasi belajar  SMA Kr Barana Rantepao 

Toraja Utara. 

H2 : Ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan 

emosional dengan prestasi belajar Fisika  di SMA Kr 

Barana Rantepao  

 


