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2. KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Minat Belajar  

Setiap jenis minat berpengaruh dan berfungsi dalam pemenuhan 

kebutuhan, sehingga semakin kuat minat terhadap kebutuhan sesuatu, makin 

besar dan dalam minat terhadap kebutuhan tersebut. Intensitas kebutuhan 

seseorang secara signifikan terhadap besarnya minat individu yang 

bersangkutan. Seorang siswa akan berminat mempelajari masalah-masalah 

sosial, bilamana intelegensinya telah berkembang sampai pada taraf yang 

diperlukan untuk memahami dan menganalisis fakta dan gejala sosial dalam 

kehidupan seharihari (Lestari, 2014; Prihatin, 2017).  

Kebiasaan yang dilakukan siswa yang tidak disukainya, namun 

dipengaruhi sama temanya sehingga siswa tersebut berminat untuk 

melakukannya dan menjadi kebiasaan yang bersifat tetap, kebiasaan tersebut 

bisa dikatakan sebagai minat. Minat harus sering-sering di asah agar semakin 

meningkat didalam diri siswa karena dengan perkembangan teknologi dapat 

membuat minat belajar siswa dapat menurun. Oleh karena itu, sebaiknya 

orang tua maupun guru membatasi dan memberikan pengawasan agar siswa 

dapat mengatur waktu bermain dan waktu untuk belajar (Budiwibowo, 2016). 

Minat merupakan suatu hasrat untuk melaksanakan suatu kegiatan 

dalam mencapai tujuan. Keinginan untuk meraih suatu harapan tinggi akan 

mendorong minat semakin kuat.  Keadaan dengan kondisi tersebut 

diharapkan guru dan orang tua membantu memberikan harapan pada anak 

untuk membangun cita-cita sehingga mampu mewujudkan lahirnya minat 

belajar (Tiurma & Retnawati, 2014). Minat dapat diungkapkan dengan suatu 

pernyataan untuk mengekspresikan bahwa siswa akan lebih menyukai 

sesuatu hal dan dimanifestasikan melalui partisipasi aktif dalam aktivitas 

siswa. Ketika minat terhadap suatu subyek tertentu tinggi, maka siswa akan 

memiliki cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap subyek 

tersebut (Rusmiati, 2017). Minat ialah suatu kemampuan untuk 

memfokuskan perhatian secara penuh keinginan akan sesuatu sesuai dengan 

bakat dan lingkungan mereka. Minat yang dimiliki setiap orang  akan dapat 
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menimbulkan sikap untuk memperhatikan dan memahami apa yang menjadi 

titik fokusnya (Nurhasanah & Sobandi, 2016). 

Belajar merupakan proses dalam meningkatkan kemampuan diri, tujuan 

tersebut berlangsung dengan melalui suatu interaksi aktif antara siswa dan 

guru sebagai pelaku proses belajar dan mengajar. Belajar akan terjadi ketika 

adanya keterlibatan aktif siswa. Sehingga kegiatan belajar bukanlah sebatas 

kegiatan sepihak dari guru tetapi memerlukan adanya timbal balik dari siswa 

(Puspitorini, Prodjosantoso, Subali, & Jumadi, 2014). Keberhasilan proses 

belajar akan sangat tergantung pada keterlibatan siswa dan guru. Belajar akan 

terlaksana secara optimal ketika peserta didik mengikuti seluruh kegiatan 

secara aktif untuk merumuskan setiap temuan yang terbaru. Belajar 

merupakan suatu proses yang dialami oleh siswa yang tergantung pada 

banyak faktor salah satunya adalah waktu belajar. Bagaimana cara 

memanfaatkan agar belajar menjadi efektif dan menentukan waktu belajar 

yang tepat untuk (Marpaung & Napitupulu, 2014; Fajrian, 2017). 

Minat belajar siswa mempengaruhi keantusiasan dan keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran. Siswa yang memiliki minat belajar tinggi selalu 

berusaha mengikuti proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya untuk 

memperoleh hasil belajar yang optimal. Setiap proses pembelajaran 

diharapkan siswa harus memiliki minat untuk belajar. Siswa akan 

bersemangat dalam belajar dan terus melatih kemampuan intelektualnya yang 

berhubungan dengan minatnya (Putrayasa et al., 2014; Shuhui & Yunchen, 

2015). Meningkatkan minat belajar dipengaruhi oleh  dua faktor diantaranya 

faktor eksternal dan internal. Motivasi, cita – cita, dan bakat merupakan faktor 

internal. Sedangkan, faktor eksternal yang terdiri dari guru, keluarga, teman 

pergaulan, dan lingkungan (Prahmadita, 2014). 
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2.2. Indikator Minat Belajar 

Indikator yang digunakan untuk mengukur minat siswa dalam belajar 

ditandai dengan rasa semangat, keterlibatan, dan penuh perhatian (Hilmi, 

2013). Minat belajar dapat digambarkan dengan beberapa hal seperti 

konsentrasi tinggi, perhatian, perasaan senang dan adanya peningkatan 

kemauan untuk belajar (Renninger, Hidi, & Krapp, 2014; Dan & Todd, 2014). 

Minat belajar dapat ditingkatkan dengan beberapa cara yakni 

menciptakan susana belajar yang informal, membangun pembelajaran yang 

aktif serta menerapkan pembelajaran yang lebih kooperatif (Klassen & 

Klassen, 2014). Menerapkan metode pembelajaran yang kooperatif dalam 

pemberian materi dapat merangsang tumbuhnya minat belajar yang lebih 

baik. Guru memiliki peran untuk meningkatkan minat belajar siswa dengan 

cara melibatkan siswa dan menerapkan pembelajaran yang kontekstual serta 

melalui komunikasi yang interaktif sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai (Heddy, Sinatra, Seli, Taasoobshirazi, & Mukhopadhyay, 2017; 

Vargas, Menezes, & Mello-Carpes, 2016). 

Sesuai dengan penjelasan di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa 

minat belajar mempunyai beberapa indikator minat belajar meliputi 

timbulnya perasaan senang, Perhatian terhadap pelajaran, dan berhasrat untuk 

terus meningkatkan kemampuan belajar. 

 

2.3. Motivasi Belajar 

Motivasi ialah suatu  dorongan atau rangsagan yang telah timbul dalam 

diri yang menyebabkan seseorang untuk melakukan perbuatan sehingga 

mencapai tujuan tertentu. Motivasi merupakan salah satu hal yang 

berpengaruh pada kesuksesan aktifitas pembelajaran siswa. Tanpa motivasi, 

proses pembelajaran akan sulit mencapai kesuksesan yang optimum. 

Motivasi akan memberikan pengaruh akan rangsangan seseorang agar dapat 

melakukan kegiatan yang dilihat dari aktivitas yang dilakukan oleh orang 

lain. Motivasi memiliki dua faktor diantaranya faktor internal dan eksternal. 

faktor eksternal tujuan menjadi arah kelakuannya dan apa yang di inginkan 
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seseorang,. Sedangkan faktor internal adalah perubahan dan keadaan dalam 

diri seseorang dan ketegangan psikologis (Syamarro, Saluky, & Winarso, 

2015). 

Motivasi seakan memiliki gravitasi yang tidak dapat dirasakan atau 

dilihat secara langsung namun hanya dapat dirasakan efek yang akan 

dihasilkan dari dampak motivasi. Motivasi mengakusisi peran yang sangat 

vital pada kehidupan sehari-hari termasuk yang terjadi pada proses 

pembelajaran. Jika seseorang merasa termotivasi akan sesuatu yang baru 

maka seseorang tersebut akan mencoba untuk mencapai tujuan sehingga pada 

akhirnya upaya tersebut menjadi tantangan. Motivasi adalah salah satu 

komponen terpenting untuk mencapai tujuan. Sehingga pada akhirnya, 

motivasi dapat diartikan sebagai suatu dorongan yang menjadi dasar setiap 

kegiatan atau tindakan yang dikerjakan setiap orang untuk mencapai tujuan 

yang menjadi target  (Dandolo, Gomez-Sepulveda, & Hemandez-Serrano, 

2017). 

Motivasi belajar memiliki arti yang sangat penting bagi seorang siswa 

untuk belajar. Siswa yang pergi ke sekolah tanpa motivasi belajar tidak akan 

semanagat dalam belajar sehingga kemampuan untuk menangkap 

pengetahuan sangatlah kurang. Motivasi belajar terjadi karena ada kemauan, 

kebutuhan, hasrat dan dorongan siswa untuk berpartisipasi, dan sukses dalam 

proses belajar. Inilah yang membuat siswa terlibat dalam kegiatan akademik, 

membuat mereka berusaha ketika keadaan menjadi sulit, dan menentukan 

seberapa banyak mereka harus belajar (Adiputra & Mujiyati, 2017). Motivasi 

belajar yang tinggi dan peserta didik yang percaya diri biasanya akan 

menghasilkan prestasi belajar yang baik. Motivasi belajar dapat 

menggerakkan seluruh yang ada dalam diri siswa sehingga menimbulkan 

suatu kegiatan belajar dan menjamin terjadinya proses kegiatan belajar 

sehingga tujuan belajar yang hendak dicapai oleh siswa dapat terlaksana. 

Kegiatan belajar juga memiliki kekuatan yang menjadi daya gedor untuk 

mendorong siswa untuk menggunakan potensi yang ada pada dalam diri siswa 

tersebut (Nasibullov, Konysheva, & Ignatovich, 2015). 
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Motivasi belajar ialah suatu dorongan semangat yang dapat dilihat 

dengan  timbulnya aktifitas belajar yang ada pada diri siswa secara sadar 

maupun tidak sadar. Dorongan tersebut muncul  ketika memperoleh berbagai 

pengetahuan, keterampilan dan sikap serta usaha untuk selalu berpartisipasi 

secara aktif, disertai dengan minat misalnya perasaan nyaman dan semangat 

ketika berada didalam kelas (Arthur, Asiedu-addo, & Appiah, 2017). 

Motivasi belajar merupakan rangsangan yang timbu pada seseorang secara 

tidak sadar ataupun sadar untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, 

pemahaman serta sikap siswa setelah melaksanakan proses kegiatan belajar 

mengajar. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi akan sangat berusaha 

untuk meningkatkan pemahaman yang dia peroleh dan pengetahuan (Fitriyani 

& Wahyuningsih, 2015). 

 

2.4. Indikator Motivasi Belajar 

Beberapa hal yang dapat menjadi indikator untuk mengukur tingkat 

motivasi belajar meliputi rasa keyakinan, ketekunan dalam belajar, dan tujuan 

yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran. Sehingga motivasi belajar 

memiliki ukuran yang dapat dijadikan tolak ukur dari segi keterlibatan, 

partisipasi, fokus dan persentasi (Sha, Schunn, Bathgate, & Ben-eliyahu, 

2016). Mengukur sejauh mana sejauh mana motivasi siswa dalam belajar 

yang harus dilihat adalah perilaku terpendam yang dimiliki siswa, intensitas 

siswa dalam belajar, arah sikap saat belajar, dan persistensi atau kegigihan 

siswa untuk belajar (Reeve, 2016). Indikator yang dapat dijadikan untuk 

mengukur motivasi belajar siswa sangat beragam. Siswa yang memiliki 

motivasi untuk belajar cenderung memperhatikan durasi belajar, persistensi, 

frekuensi kegiatan, keuletan, ketabahan, dan kemampuan dalam menghadapi 

rintangan dan kesulitan, pengorbanan, tingkat aspirasi, tingkat kualifikasi 

prestasi/produk, dan arah sikap belajar. Siswa yang memiliki motivasi belajar 

yang tinggi cenderung terlibat dalam semua kegiatan belajar secara intensif, 

fokus, dan tekun selama proses pembelajaran. 
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Guru dalam proses pembelajaran disarankan untuk lebih kreatif dalam 

memanfaatkan media pembelajaran agar dapat meningkatkan partisipasi 

siswa serta diberikan imbalan setiap prestasi yang siswa lakukan dalam 

pembelajaran tersebut baik berupa materi maupun non-materi ini bertujuan 

untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa (Ahmad, Seman, Awang, & 

Sulaiman, 2014).  

Sesuai dengan penjelasan di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa 

motivasi belajar mempunyai beberapa indikator yang meliputi ketekunan 

dalam belajar, tujuan yang hendak dicapai, partisipasi aktif dan fokus. 

 

2.5. Hasil Belajar 

Proses perubahan tingkah laku siswa yang berlangsung dalam kurun 

waktu tertentu, seperti pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, sikap 

dan minat dari pengalaman yang diterimanya dari lingkungan dimana 

terdapat situasi belajar terjadi dapat disebut sebagai belajar. Siswa yang telah 

menekuni suatu proses yang dinamakan belajar dapat dilihat dengan adanya 

perubahan tingkah laku dan progres pengalaman atau latihan yang ditempuh 

selama kurun waktu tertentu dan perubahan perilaku tersebut bersifat konstan. 

Belajar dapat diartikan sebagai suatu tahapan-tahapan perubahan tingkah laku 

seseorang yang mempunyai hubungan menetap sebagai hasil dari interaksi 

dan pengalaman di lingkungan yang menyangkutk pada proses kognitif 

(M.Yunus, 2013; Utari, 2016).  

Hasil belajar merupakan dampak kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki setelah kegiatan pembelajaran. Hasil belajar tersebut tergantung pada 

perubahan jati diri seseorang tersebut. Bentuk perubahan dari hasil belajar 

berbentuk perubahan pada pengetahuan, sikap, serta pemahaman 

keterampilan (Suhadi, 2018). Perubahan dari hasil belajar memiliki potensi 

untuk berkembang dan akan bersifat relatif menetap. Hasil belajar merupakan 

penilaian terakhir dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengukur 

sejauh mana siswa menangkap pelajaran. Hasil belajar dapat membentuk 

karakter siswa yang berlomba-lomba untuk mencapai hasil belajar yang 
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maksimal (M.Yunus, 2013; Pindo Hutauruk, 2018). Hasil belajar menjadi 

salah satu patoka untuk mengukur dan melaporkan keberhasilan akademik 

siswa, serta menjadi tolak ukur dalam pengembangan desain proses 

pembelajaran selanjutnya. Selain itu, hasil belajar juga sebagai laporan apa 

yang telah didapatkan siswa setelah menyelesaikan proses pembelajaran 

(Abu-hamdan & Khader, 2014; Popenici & Millar, 2015). 

Hasil belajar yang akan dicapai seseorang berupa hasil dari interaksi 

antar keluarga, masyarakat dan lingkungan. Belajar yang baik berupa 

keinginan yang hendak dicapai setiap siswa. Sehingga tolak ukur  dari 

keberhasilan suatu proses belajar adalah hasil belajar (Nur Aini, Nurul Afifah, 

2016). Apabila hasil belajar siswa baik, dapat dinyatakan proses 

pembelajaran pada siswa berhasil, sedangkan apabila hasil belajar yang 

didapatkan rendah, dapat dinyatakan proses pembelajaran yang dilaksanakan 

guru belum terlaksana dengan baik. Sehingga hasil belajar dapat dirumuskan 

sebagai tingkat pencapaian siswa dalam keberhasilan tujuan dari 

pembelajaran yang berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta nilai 

dapat dituliskan dalam bentuk nilai yang merupakan hasil pencapaian dari 

tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan kapasitas siswa dalam 

menangkap pelajaran (Komara, 2016; Wibowo, 2017; Wulaningsih, 

Wahyuni, & Totalia, 2017). 

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan 

pencapaian akhir dari tujuan pembelajaran baik dalam pemahaman 

pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap siswa terhadap suatu 

pembelajaran yang dapat dinyatakan dalam bentuk nilai diperoleh dari 

keseriusan belajar. Hasil belajar adalah capaian yang didapatkan siswa selama 

proses pembelajaran dengan batasan tertentu. Hasil belajar juga merupakan 

tujuan awal dari proses pembelajaran untuk siswa memahami serta 

mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapatkannya selama proses 

pembelajaran berlangsung. 
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2.6. Indikator Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa di ukur melalui beberapa indikator seperti yang telah 

dijelaskan di dalam teori Bloom yang membagi klasifikasi hasil belajar dalam 

tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif berfokus 

pada proses siswa mengetahui pengetahuan melalui penyampaian informasi 

atau proses pembelajaran. Ranah efektif menitikberatkan pada perubahan 

tingkah laku dan pencapaian nilai belajar. Ranah Psikomotorik berfokus pada 

pengembangan diri dan keterampilan (Byram & Hu, 2013). 

Sesuai dengan penjabaran di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan 

bahwa tiga ranah yang dijadikan sebagai indikator hasil belajar yaitu ranah 

kognitif, efektif serta psikomotorik. Ranah tersebut mengukur pencapaian 

kompetensi siswa selama melaksanakan proses pembelajaran. Pencapaian 

hasil belajar tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan tetapi harus juga 

memperhatikan keterampilan serta perubahan tingkah laku yang telah 

didapatkan oleh siswa tersebut selama proses pembelajaran.  

Pada penelitian ini peneliti menjadikan ranah kognitif sebagai sampel 

untuk digunakan sebagai bahan penelitian hasil belajar. Ranah kognitif yang 

digunakan adalah nilai rapor siswa kelas VII yang didapatkan dari guru 

matematika kelas VII.  

 

2.7. Penelitian Relevan 

1. Penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian 

Rusmiati (2017). Hasil penelitian ini membahas tentang pengaruh minat 

pada prestasi belajar di MA AL-FATTAH Sumbermulyo. Adapun 

persamaan di atas terhadap penelitian yang peneliti lakukan yaitu, 

menggunakan variabel minat untuk mencari pengaruh prestasi dalam 

belajar. Sedangkan perbedaan penelitian di atas adalah penelitian Rusmiati 

hanya mengambil variabel minat sebagai variabel terikat sedangkan 

peneliti mengambil dua variabel terikat yakni minat dan motivasi belajar. 

Penelitian Rusmiati mengukur prestasi siswa sedangkan peneliti mengukur 

hasil belajar siswa. 
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2. Penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian 

Ghullam Hamdu dan Lisa Agustina (2011), yang berjudul ”pengaruh 

motivasi belajar siswa terhadap pestasi belajar ipa  di sekolah dasar”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan pengaruh motivasi belajar yang mendorong 

tingkat prestasi belajar siswa. Adapun persamaan penelitian tersebut 

terhadap penelitian yang peneliti lakukan adalah mengambil variabel 

motivasi belajar yang dapat memengaruhi peningkatan prestasi belajar. 

Perbedaan penelitian diatas adalah penelitian Hamdu dan Lisa ketika 

merumuskan metode penelitian tersebut menggunakan beberapa siswa 

untuk dijadikan subjek penelitian sedangkan peneliti mengambil semua 

siswa untuk dijadikan subjek penelitian. 

3. Penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian 

Ricardo dan Rini Intansari Meilani (2017), yang berjudul “Impak minat 

dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa”. Hasil penelitian ini 

membahas tentang dampak dari minat belajar maupun motivasi dalam 

belajar atas hasil belajar di salah satu SMK di Bandung. Adapun 

persamaan penelitian tersebut terhadap penelitian yang peneliti lakukan 

adalah menggunakan variabel minat dan motivasi untuk mencari pengaruh 

terhadap peningkatan hasil belajar. Perbedaannya peneliti tersebut 

mengambil subjek penelitian siswa SMK dan mengambil sebagian siswa 

untuk dijadikan sampel penelitian sedangkan peneliti mengambil subjek 

penelitian siswa SMP dan penelitian tersebut mengambil seluruh siswa 

untuk dijadikan sampel peneliti.  


