
 

 

BAB II 

TUNJAUAN PUSTAKA 

2.1 Hasil Belajar Siswa 

2.1.1 Pengertian Belajar 

 Belajar adalah suatu proses kompleks yang terjadi pada setiap orang 

sepanjang hidupnya. Berbicara tentang belajar merupakan hal yang tak asing 

lagi untuk dibicarakan, namun masih ada perbedaan dalam mengartikan arti 

belajar sesungguhnya. Dalam memberikan pengertian yang tepat, banyak orang 

mengartikan bahwa belajar itu adalah menghafalkan atau membaca mata 

pelajaran tertentu (Sanjaya, 2012). 

Pengertian tersebut pada zaman sekarang ini tidak tepat lagi sebab 

pengertian itu merupakan pengertian tradisional. belajar ialah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memproleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengamatannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya(Slameto, 2010). 

Selanjutnya menurut Hamalik “belajar adalah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman”, selanjutnya Hilgard menyatakan 

bahwa “belajar adalah proses perubahan melalui proses perubahan kegiatan 

atau prosedur latihan di dalam labotatorium maupun lingkungan yang disadari” 

(Hamalik, 2013). 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan 

ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan, belajar memegang 

peranan penting bagi perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan tujuan, 
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kepribadian dan bahkan persepsi manusia. Oleh karena itu dengan menguasai 

prinsip-prinsip dasar tentang belajar, seseorang mampu memahami bahwa 

aktivitas belajar itu memegang peranan penting dalam proses psikologis 

(Suardi, 2016). 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpukan bahwa belajar 

merupakan perubahan tingkah laku. Perubahan itu dapat berupa pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang hanya diharapkan mampu memecahkan masalah 

yang dihadapinya. Disamping itu perubahan tingkah laku tersebut dapat 

mengarah kearah positif (baik), misalnya dapat mencapai kemampuan 

pengetahuan, keterampilan atau sikap yang lebih meningkat dari sebelumnya 

ataupun kearah yang negatif (buruk), misalnya kelelahan karena kegiatan 

tersebut diulang-ulang, yang pada dasarnya ini terjadi disertai pengalaman 

yang dialami manusia. Dengan kata lain usaha belajar akan memperbaiki nasib 

agar sampai pada cita-cita yang diharapkan. 

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa belajar adalah proses 

terjadinya perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai hasil belajar. 

Hasil belajar merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan siswa dalam 

proses belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang diproleh siswa setelah 

melalui kegiatan belajar. 

 

2.1.2 Fakor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Hasil belajar siswa pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh berbagai 

faktor baik berasal dari dirinya (internal) maupun di luar dirinya (eksternal). 

Prestasi belajar yang dicapai murid pada hakekatnya merupakan hasil interaksi 
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antara berbagai faktor. Oleh karena itu faktor yang dapat mempengaruhi proses 

belajar murid penting sekali artinya dalam rangka membantu siswa mencapai 

prestasi belajar yang seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan masing-

masing.  

Apabila hasil belajar murid menunjukkan nilai tinggi berarti 

pengetahuan pemahaman dan penghayatan serta daya serap siswa pada mata 

pelajaran yang telah diajarkan oleh guru tergolong baik. Demikian pula 

sebaliknya hasil belajar atau nilai rendah merupakan gambaran rendahnya 

tingkat pengetahuan atau daya siswa pada mata pelajaran yang telah diikutinya. 

Dengan demikian akan terdapat perbedaan hasil belajar pada setiap peserta 

didik. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. 

Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat 

kita bedakan menjadi tiga macam:  

a. Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yaitu keadaan atau kondisi 

jasmani dan rohani siswa. 

b. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni faktor sosial yang terdiri 

dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan kelompok, dan 

lain sebagainnya. 

c. Faktor pendekatan belajar, yaitu jenis upaya belajar siswa yang meliputi 

strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan 

mempelajari materi-materi pelajaran. 

Faktor-faktor di atas dalam banyak hal sering saling berkaitan dan 

memengaruhi satu sama lain. Seorang siswa yang bersikap conserving terhadap 
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ilmu pengetahuan atau bermotif ekstrinsik (faktor eksternal) umpamanya, 

biasanya cendrung mengambil pendekatan belajar yang sederhana dan tidak 

mendalam. Sebaliknya, seorang siswa yang berinteligensi tinggi (faktor 

internal) dan mendapat dorongan positif dari orang tuanya (faktor eksternal), 

mungkin akan memiliki pendekatan belajar yang lebih mementingkan kualitas 

hasil belajar. Jadi, karena pengaruh-pengaruh faktor tersebut di ataslah, muncul 

siswa-siswa yang high-achievers (berprestasi tinggi) dan underachievers 

(berprestasi rendah) atau gagal sama sekali. Dalam hal ini, seorang guru yang 

kompeten dan profesional diharapkan mampu mengantisipasi kemungkinan-

kemungkinan munculnya kelompok siswa yang menunjukan gejala kegagalan 

dengan berusaha mengetahui dan mengatasi faktor yang menghambat proses 

belajar mereka (Muhibbin Syah, 2010). 

a. Faktor internal  

1. Kecerdasan atau intelegensi 

Kemampuan belajar siswa sangat ditentukan tinggi rendahnya 

intelegensinya orang yang memiliki intelegensi yang normal selalu 

menunjukan kecakapan sesuai dengan tingkat sebaya. 

2.  Bakat 

Prestasi belajar siswa disamping dipengaruhi oleh faktor 

kecerdasan atau intelegensi sebagaimana diuraikan di atas juga dapat 

dipengaruhi masing-masing murid. Dalam proses belajar bakat murid juga 

memegang peranan dalam mencapai prestasi yang baik, tumbuhnya 
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keahlian tertentu pada seseorang sangat ditentukan oleh bakat yang 

dimilikinya seperti belajar keterampilan, hasil atau prestasi yang baik. 

3. Minat 

Kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan terus menerus 

yang disertai rasa sayang. Minat sangat besar pengaruhnya belajar atau 

kegiatan, bahkan pelajaran yang menarik minat siswa lebih mudah 

dipelajari dan disimpan karena minat menambah semangat dalam belajar. 

4. Motivasi  

Dalam proses belajar mengajar memberi motivasi terhadap 

peserta didik sangat diperhatikan, sehingga mereka terdorong untuk selalu 

meningkatkan prestasinya. Dalam hal ini guru harus dapat memberikan 

motivasi kepada muridnya agar tujuan dari proses belajar mengajar dapat 

tercapai secara maksimal. 

b. Faktor eksternal 

1. Keadaan keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat 

tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan. Adanya rasa aman dalam 

keluarga sangat penting dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. 

2. Keadaan sekolah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat anak didik 

atau murid menimba ilmu pengetahuan maka keadaan sekolah harus 

benar-benar bersih, aman dan nyaman sehingga murid dapat melaksanakan 

proses belajar mengajar dengan tenang dan mampu menyerap semua 
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pelajaran yang diterimanya dan pada akhirnya akan menyebabkan prestasi 

belajar murid meningkat. 

3. Lingkungan masyarakat 

Disamping orang tua, lingkungan juga merupakan salah satu 

faktor yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap hasil belajar murid, 

masyarakat sekitar sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan 

pribadi anak, sebab dalam kehidupan sehari-hari anak akan lebih banyak 

bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat sekelilingnya. 

c. Faktor pendekatan belajar  

Pendekatan belajar seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dapat 

dipahami sebagai segala cara atau strategi yang digunakan siswa untuk 

menunjang keefektifan dan efesiensi  dalam proses pembelajaran materi 

tertentu. Strategi dalam hal ini berarti seperangkat langkah operasional yang 

direkayasa sedemikian rupa untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan 

belajar tertentu. 

Prestasi belajar yang dicapai murid pada hakikatnya merupakan hasil 

interaksi antara berbagai faktor tersebut, pengenalan terhadap guru mengenai 

faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa penting sekali akhirnya 

dalam rangka dalam membantu siswa mencapai prestasi belajar yang seoptimal 

sesuai dengan kemampuan masing-masing. 
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2.1.3 Macam-Macam Hasil Belajar 

Hasil belajar dapat dipandang dari sisi siswa dan sisi guru. Dari siswa 

hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila 

dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental 

tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif dan psikomotorik 

Teori Taksonomi Bloom, hasil belajar dalam rangka studi dicapai 

melalui tiga kategori ranah antara lain kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Perinciannya adalah sebagai berikut: 

a. Ranah kognitif 

Pada ranah kognitif, hasil belajar berkenan dengan intelektual 

yang terdiri dari 6 aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, analisis, sintesis 

dan penilaian. 

b. Ranah afektif  

Pada ranah afektif, hasil belajar berkenaan dengan sikap dan nilai. 

Ranah afektif meliputi lima jenjang kemampuan yaitu menerima, 

menjawab atau reaksi, menilai, organisasi dan karakterisasi dengan suatu 

nilai atau kompleks nilai. 

c. Ranah psikomotorik 

Pada ranah psikomotorik, hasil belajar meliputi keterampilan 

motorik, manipulasi benda-benda, koordinasi neuromuscular 

(menghubungkan, mengamati). Tipe hasil belajar  kognitif lebih domonan  

dari pada afektif dan psikomotor karena lebih menonjol, namun hasil 
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belajar psikomotor dan afektif juga harus menjadi bagian dari hasil 

penilaian dalam proses pembelajaran di sekolah 

Dari uraian di atas, ada tiga macam hasil belajar, keterampilan dan 

kebiasaan, pengetahuan dan pengertian serta sikap dan cita-cita.    

 

2.2 Motivasi Belajar 

2.2.1 Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai daya 

penggerak yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-

aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Bahkan motif dapat diartikan 

sebagai suatu kondisi internal (kesiap-siagaan). Perubahan energi dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan 

stimulus untuk mencapai adanya tujuan, dalam kegiatan belajar, motivasi dapat 

dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang 

menimbulkan, menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar, 

sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai. Dalam kegiatan belajar, motivasi 

sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam 

belajar, tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar (Masni, 2015). 

Motivasi belajar merupakan salah satu dari faktor yang turut serta 

dalam menentukan keefektifan dalam proses pembelajaran. Seorang peserta 

didik akan belajar dengan baik apabila ada faktor pendorongnya yaitu motivasi 

belajar. Peserta didik akan melaksanakan proses pembelajaran dengan 

bersungguh-sungguh jika diberikan motivasi belajar yang tinggi. Untuk 

mengetahui kekuatan motivasi belajar siswa, dapat dilihat dari beberapa 
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indikator, yakni; (1) kuatnya kemauan untuk berbuat, (2) jumlah waktu yang 

disediakan untuk belajar, (3) kerelaan meninggalkan kewajiban atau tugas yang 

lain, dan (4) ketekunan dalam mengerjakan tugas (Suprihatin, 2015). 

Proses pembelajaran motivasi merupakan salah satu aspek dinamis 

yang sangat penting. Sering terjadi siswa yang kurang berprestasi bukan 

disebabkan oleh kemampuannya yang kurang, akan tetapi dikarenakan tidak 

adanya motivasi untuk belajar sehingga ia tidak berusaha untuk mengarahkan 

segala kemampuannya. Dalam proses pembelajaran tradisional yang 

menggunakan pendekatan ekspositori kadang-kadang unsur motivasi 

terlupakan oleh guru. Guru seakan-akan memaksakan siswa menerima materi 

yang disampaikannya. Keadaan ini tidak menguntungkan karena siswa tidak 

dapat belajar secara optimal yang tentunya pencapaian hasil belajar juga tidak 

optimal. Pandangan modern tentang proses pembelajaran menempatkan 

motivasi sebagai salah satu aspek penting dalam membangkitkan motivasi 

belajar siswa (Sanjaya, 2010). 

Motivasi memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan 

belajar di sekolah, dan motivasi itu sendiri dipengaruhi oleh tujuan yang akan 

dicapai dengan belajar. Semakin tinggi tujuan belajar maka akan semakin besar 

pula motivasinya, dan semakin besar motivasi belajarnya akan semakin kuat 

pula kegiatan belajarnya. Perilaku belajar berkaitan erat dalam membentuk 

suatu kesatuan yang disebut sebagai proses motivasi belajar (Masni, 2015).  

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat kita menarik 

kesimpulan bahwa motivasi itu ialah dorongan dasar yang mampu 
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menggerakkan individu dalam bertingkah laku untuk mencapai suatu tujuan. 

Dengan demikian, yang dimaksud dengan motivasi belajar siswa adalah 

keseluruhan daya yang menjadi penggerak di dalam diri siswa yang dapat 

menimbulkan kegiatan belajar/proses perkuliahan yang menjamin 

kelangsungan atau proses pembelajaran dan yang memberikan arah pada saat 

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh subjek belajar itu 

dapat terpenuhi. 

 

2.2.2 Jenis-Jenis Motivasi Belajar 

Motivasi belajar dapat timbul karena adanya dua macam faktor yang 

mempengaruhinya, yaitu :  

a. Motivasi Internal (Intrinsik), yakni berupa hasrat dan keinginan berhasil 

dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita (Uno, 2013).  Di 

dalam proses belajar siswa yang termotivasi secara intrinsik dapat dilihat 

dari kegiatannya yang tekun dalam mengerjakan tugas-tugas belajar karena 

merasa butuh dan ingin mencapai tujuan belajar yang sebenarnya, bukan 

karena keinginan mendapatkan pujian, hadiah dari guru. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa motivasi intrinsik adalah Jenis motivasi yang 

datangnya dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dorongan 

orang lain ataupun dari luar, tetapi atas dasar kemauan dan kesadaran dari 

individu itu sendiri. Dengan kata lain munculnya motivasi intrinsik 

berdasarkan tujuan yang diinginkan siswa dalam belajar, tanpa adanya 

pengaruh dari luar seperti dari guru/dosen, orang tua, maupun lingkungan 

masyarakat (Masni, 2015). 
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Artinya individu tergerak untuk melakukan sesuatu karena potensi 

atau sesuatu yang timbul dari dalam dirinya sendiri yang tak dapat terlihat 

dari luar. Motivasi atau dorongan belajar juga didasari oleh sebuah 

kebutuhan, sebagai seorang peserta didik atau siswa diharuskan menjadi 

seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan seseorang yang 

terdidik. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi intrinsik terjadi 

berdasarkan kesadaran seseorang tersebut untuk mencapai sesuatu yang 

ingin dicapainya. 

b. Motivasi Eksternal (ekstrinsik), yaitu adanya penghargaan, lingkungan 

belajar yang kondusif dan kegiatan belajar yang menarik (Uno, 2013). 

Motivasi ektrinsik diperlukan agar siswa terdorong agar mau belajar. Di 

dalam kelas banyak sekali siswa yang dorongan belajarnya memerlukan 

motivasi ektrinsik. Mereka memerlukan perhatian dan pengarahan yang 

khusus dari guru. Namun untuk hal ini tentunya motivasi ektrinsik tidak 

lagi menjadi prioritas siswa. Mereka harus membangkitkan semangat 

belajar dari dalam dirinya sendiri untuk mencapai kesuksesan di perguruan 

tinggi (Masni, 2015). 

Motivasi dari luar biasanya bersumber dari lingkungan sekitar sebagai 

akibat dari tangkapan indrawinya. Jadi, motivasi ekstrinsik bisa berupa 

motivasi dari seorang guru dalam menerapkan suatu metode yang mendukung 

pembelajaran. Namun dalam penerapannya, seorang guru atau pendidik harus 

berhati-hati, jika tidak, motivasi ekstrinsik akan merugikan peserta didik jika 

salah dalam penggunaannya. 
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2.2.3 Fungsi Motivasi Belajar 

Keberhasilan proses belajar mengajar tentunya dipengaruhi oleh 

motivasi belajar siswa itu sendiri. Guru selaku tenaga pendidik diperlukan 

untuk mendorong siswa agar dapat belajar untuk mencapai tujuan. Dua fungsi 

motivasi dalam proses pembelajaran, yaitu: (Sanjaya, 2010). 

a. Mendorong Siswa Untuk Beraktivitas   

Perilaku setiap orang disebabkan karena dorongan yang muncul 

dari dalam yang disebut dengan motivasi. Besar kecilnya semangat 

seseorang untuk bekerja sangat ditentukan oleh besar kecilnya motivasi 

orang tersebut. Semangat siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan 

oleh guru tepat waktu dan ingin mendapatkan nilai yang baik karena siswa 

memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar.  

b. Sebagai Pengarah  

Tingkah laku yang ditunjukkan setiap individu pada dasarnya 

diarahkan untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. Dengan demikian Motivasi berfungsi sebagai 

pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Adanya motivasi yang baik 

dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. 

Adanya motivasi dalam diri siswa, akan memberikan dorongan, arah 

dan perbuatan yang akan dilakukan siswa tersebut dalam upaya mencapai 

tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Fungsi motivasi sebagai pendorong 

usaha dalam mencapai prestasi, oleh karena itu seseorang harus mendorong 

untuk melakukan usaha agar keinginannya dapat tercapai, dan menentukan 
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arah perbuatannya ke arah tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, siswa 

di sekolah dapat menyeleksi perbuatannya untuk menentukan apa yang harus 

dilakukan yang bermanfaat bagi tujuan yang hendak dicapainya dan mana hal-

hal yang tidak bermanfaat bagi tujuan yang hendak dicapainya. 

 

2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Keberhasilan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas 

sangat dipengaruhi oleh adanya motivasi yang ada tumbuh pada diri siswa. 

Salah satu indikator kualitas pembelajaran adalah adanya motivasi yang tinggi 

dari para siswa. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi terhadap 

pembelajaran, maka mereka akan tergerak atau terdorong untuk memiliki 

keinginan dalam melakukan sesuatu yang dapat memperoleh hasil atau tujuan 

tertentu.  

Motivasi belajar merupakan segi kejiwaan yang mengalami 

perkembangan, artinya terpengaruh oleh kondisi fisiologis dan kematangan 

psikologis siswa. Beberapa unsur yang mempengaruhi motivasi dalam belajar 

yaitu: (Kompri, 2016). 

a. Cita-cita dan aspirasi siswa: Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar 

siswa baik intrinsik maupun ekstrinsik.  

b. Kemampuan siswa: Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan 

kemampuaan dan kecakapan dalam pencapaiannya.  

c. Kondisi Siswa: Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani. 

Seorang siswa yang sedang sakit akan mengganggu perhatian dalam 

belajar.  
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d. Kondisi Lingkungan Siswa: Lingkungan siswa dapat berupa lingkungan 

alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya dan kehidupan 

bermasyarakat. 

Dari paparan beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar 

siswa diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi motivasi belajar siswa. Dengan demikian motivasi belajar pada 

diri siswa sangatlah besar pengaruhnya oleh adanya rangsangan dari luar 

dirinya serta timbulnya kemauan yang muncul pada diri siswa sendiri. Motivasi 

belajar yang berasal dari luar dirinya akan memberikan pengaruh besar 

terhadap munculnya motivasi instrinsik pada diri siswa tersebut. 

 

2.2.5 Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa 

Tujuan pembelajaran adalah untuk meraih suatu keberhasilan dengan 

prestasi yang baik. Untuk mencapai hasil belajar yang baik dituntut kreativitas 

guru dalam membangkitkan motivasi belajar siswa. Ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan oleh guru untuk membangkitkan motivasi belajar siswa 

yaitu: (Sanjaya, 2016).  

1) Memperjelas tujuan yang ingin dicapai; Tujuan yang jelas dapat 

menumbuhkan minat siswa untuk belajar. Semakin jelas tujuan yang ingin 

dicapai, maka akan semakin kuat motivasi belajar siswa. Oleh sebab itu 

guru perlu menjelaskan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai sebelum 

proses pembelajaran dimulai.  
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2) Membangkitkan minat siswa; Siswa akan terdorong untuk belajar, 

manakala mereka memiliki minat untuk belajar. Beberapa cara yang 

dapat dilakukan untuk menumbuhkan minat siswa diantaranya: 

1. Hubungkan bahan pelajaran yang akan diajarkan dengan kebutuhan 

siswa.  

2. Sesuaikan materi pelajaran dengan tingkat pengalaman dan 

kemampuan siswa.  

3. Gunakan berbagai model dan strategi pembelajaran secara 

bervariasi.  

1) Menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. 

2) Berikan pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa. 

3) Berikan penilaian. 

 

2.3. Hakikat Pembelajaran Biologi 

Belajar merupakan suatu proses adanya interaksi antara guru dengan 

peserta didik yang memiliki tujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

siswa. Belajar juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang dapat menunjukan 

adanya suatu perubahan yang sifatnya positif sehingga pada akhirnya akan 

dihasilkan keterampilan, kecakapan dan pengetahuan baru yang didapat dari 

pemberia pengalaman dan pembelajaran. Hasil dari proses belajar tersebut dapat 

diindikasikan dengan prestasi dan hasil belajar. 

Pembelajaran biologi disekolah menengah diharapkan dapat menjadi 

wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar serta 

proses pengembangan lebih lanjut dalam penerapannya dikehidupan sehari-hari. 
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Penting sekali bagi setiap guru memahami sebaik-sebaiknya tentang proses belajar 

siswa, agar dapat memberikan bimbingan dan menyediakan lingkungan belajar 

yang tepat bagi siswa (Hamalik, 2010). 

Kata “Biologi” memiliki arti ilmu tentang keadaan dan sifat makhluk 

hidup (manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan) (KBBI, 2019).. Biologi juga dapat 

diartikan sebagai ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan kehidupannya dari 

berbagai aspek permasalahan dan tingkat organisasinya. Produk keilmuan biologi 

berwujud kumpulan fakta-fakta maupun konsep-konsep sebagai hasil dari proses 

keilmuan biologi  

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, 

pembelajaran biologi pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk memberikan 

jalan pada siswa kepada tujuan belajarnya, dan biologi itu sendiri dapa berperan 

sebagai alat untuk mencapai tujuan belajar tersebut. Pembelajaran biologi lebih 

menekankan pada pembelajaran terhadap dirinya sendiri dan alam sekitarnya. 

Oleh karena itu, pembelajaran biologi dalam kelas diharapkan dapat menjadi 

wadah bagi siswa dalam mengembangkan sejumlah keterampilan agar peserta 

didik mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar. 

 

2.4.Penggunaan Gadget 

2.4.1. Pengertian  Gadget 

Gadget adalah alat elektronik yang mudah di bawah kemana saja 

untuk keperluan komunikasi ataupun mengetahui informasi. Pada saat ini 

gadget sudah lebih berkembang yang awalnya hanya dapat melakukan 
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komunikasi sampai sekarang sudah bisa melakukan apapun yang orang 

inginkan sehingga gadget digunakan oleh banyak orang tua dan anak muda. 

Gadget adalah sebuah istilah dalam bahasa inggris yang mengartikan 

sebuah alat elektronik kecil dengan berbagai macam fungsi khusus. Gadget 

(Bahasa Indonesia: acang) adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa 

inggris untuk merujuk pada suatu perantai atau instrumen yang memiliki 

tujuan dan fungsi praktis spesifik yang berguna yang umumnya diberikan 

terhadap sesuatu yang baru. Gadget dalam pengertian umum dianggap 

sebagai suatu perangkat elektronik yang memiliki fungsi khusus pada setiap 

prangkatnya (Chusna, 2019).  

Gadget merujuk pada suatu perantai atau instrument kecil yang 

memiliki tujuan dan fungsi praktis yang spesifik yang berguna. Selain itu, 

gadget lebih merupakan suatu media (alat) yang dipakai sebagau alat 

komunikasi modern. Gadget semakin mempermudah kegiatan komunikasi 

manusia, kini kegiatan komunikasi semakin berkembang dan semakin lebih 

maju dengan munculnya gadget. Gadget merupakan objek teknologi seperti 

prangkat atau alat yang memiliki fungsi tertentu dan sering dianggap hal baru. 

Gadget merupakan alat mekanis yang menarik, karena selalu baru sehingga 

menimbulkan kesenangan baru pada penggunanya. 

Dengan demikian, gadget merupakan sebuah alat mekanis yang terus 

mengalami pembaruan (upgrade) selain untuk membantu memudahkan 

kegiatan manusia gadget juga menjadi gaya hidup masyarakat modern. Salah 

satu gadget yang hampir setiap orang memiliki dan senantiasa di bawah pada 
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kehidupan sehari-hari adalah handphone. Klemens menyebut bahwa  

handphone adalah salah satu gadget berkemampuan tinggi yang ditemukan dan 

diterima luas oleh berbagai Negara di belahan dunia (Klemens Dan Agusli, 

2019).  Smartphone (gadget) adalah telepon yang bisa dipakai internetan yang 

biasanya menyediakan fungsi Personal Digital Assistanst (PDA), seperti fungsi 

kalender, buku agenda, buku alamat, kalkulator (Syarif, 2019). 

Pada hakikatnya kita dapat menarik kesimpulan bahwa gadget paling 

canggih dan diterima oleh masyarakat diseluruh Negara adalah handphone atau 

Smartphone, dengan kecanggihan yang dimilikinya handphone mampu 

menjadi gadget dengan penjualan nomor satu di dunia, serta mampu 

memberikan kemudahan bagi manusia tidak hanya pada kecanggihan 

komunikasi tetapi juga mempermudah pekerjaan-pekerjaan manusia dan dapat 

menjadi hiburan. 

Jadi, penggunaan gadget adalah kekuatan yang timbul dari seseorang 

dalam menggunakan serta memanfaatkan media gadget dalam menunjang dan 

memenuhi aktivitas kesehariannya agar lebih fleksibel, efesien dan berkualitas. 

 

2.4.2. Manfaat Penggunaan Gadget 

 Gadget memiliki manfaat dalam kehidupan masyarakat secara umum 

yaitu diantaranya: 

a. Komunikasi  

Pengetahuan manusia semakin luas dan maju. Zaman dahulu manusia 

berkomunikasi melalu batin, lalu berkembang melalui tulisan yang dikirim 

melalui pos. sekarang zaman era globalisasi manusia dapat berkomunikasi 
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dengan mudah, cepat, praktis dan lebih efisien dengan menggunakan 

handphone. 

b. Sosial  

Gadget memiliki banyak fitur dan aplikasi yang tepat untuk kita dapat 

berbagi berita, kabar, dan cerita, sehingga dengan pemanfaatan tersebut 

dapat menambah teman dan menjalin hubungan kerabat yang jauh tanpa 

harus menggunakan waktu yang relatif lama untuk berbagi. 

c. Pendidikan 

Seiring berkembangnnya zaman, sekarang belajar tidak hanya terfokus 

dengan buku. Namun melalui gadget kita dapat mengakses berbagai ilmu 

pengetahuan yang kita perlukan. Tentang pendidikan, politik, ilmu 

pengetahuan umum, agama, tanpa harus repot pergi ke perpustakaan yang 

mungkin jauh untuk dijangkau. 

 

2.4.3. Dampak Penggunaan Gadget 

a. Dampak positif (Chalim Dan Anwas, 2019). 

1. Mempermudah komunikasi, dalam hal ini gadget dapat mempermudah 

komunikasi dengan orang lain yang berada jauh dari kita dengan cara 

sms, telepon, atau dengan semua aplikasi yang dimiliki dalam gadget 

kita. 

2. Menambah pengetahuan, dalam hal pengetahuan kita dapat dengan 

mudah mengakses atau mencari situs tentang pengetahuan dengan 

menggunakan aplikasi yang berada di dalam gadget kita contoh situs 

web (www) dan lain-lain. 
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3. Menambah teman, dengan banyaknnya jejaring sosial yang 

bermunculan akhir-akhir ini kita dapat dengan mudah menambah 

teman baru melalui jejaring sosial yang ada melalui gadget yang kita 

miliki. 

4. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru, dengan adanya 

metode pembelajaran ini, dapat memudahkan siswa dan guru dalam 

proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi terciptalah metode-

metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi 

yang abstrak karena materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa 

dibuat abstrak. 

b. Dampak negatif (Kusuma, Yuliandi dan Artanto, 2019) 

1. Kecanduan, anak akan sulit dan akan ketergantungan dengan gadget 

karena sudah menjadi suatu hal yang menjadi kebutuhuan untuknya.  

2. Merusak mata, jika anda perna merasakan mata lelah dan perih saat 

melihat ponsel, tidak mengherankan sebenarnya, karena ketika diajak 

terus-menerus fokus pada benda kecil mata akan kering dan di tingkat 

paling ekstrim bisa menderita infeksi. 

3. Mengubah postir tubuh, tubuh bereaksi akan kebiasaan yang 

dilakukan sehari-hari, ketika kerap melihat ponsel leher dan pundak 

turut terkena efeknya. 

4. Mengganggu pendengaran, hampir setiap pengguna ponsel tampak 

menggunakan handphone untuk mendengarkan musik, namun ini 
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tidak baik jika terus-menerus dilakukan, apalagi dengan volume yang 

terlalu besar. 

5. Mengganggu saat istirahat, komputer laptop dan ponsel mengganggu 

hormon melatonin yang akan turut membuat tidur jadi terganggu. 

Sebaiknya saat beristirahat ada baiknya ponsel dalam keadaan silent 

atau jauhkan dari tempat tidur. 

2.4.4.  Aplikasi Gadget 

Sebuah fitur yang terdapat pada setiap telepon genggam atau 

handphone, yang mempermudah pengguna untuk menggunakannya (Faris, 

2016). 

Tabel 2.1 Aplikasi Gadget 

No  Aplikasi  

Komunikasi  

Aplikasi  

Browsing  

Aplikasi game 

online/ 

Offline 

1. Telepon Googel Coc  

2. Facebook Internet Pubg mobile 

3. Instagram Mozilla firefox Mobile legends 

4. Line Opra mini Getrich 

5. Sms Uc browser Point black 

6. Telegram Chrome 8 ball pool 

7. Whatsap Maps  Piano tiles 

8. Masenger  Fruit bomb  

9. Email   Brick classic 

 

Tidak hanya untuk melakukan dan menerima panggilan saja, saat ini 

handphone bisa buat instagran, facebook, whatsap, dan yang lainnya. 

Begitupun fungsinya handphone zaman sekarang tidak hanya untuk 

komunikasi saja, tetapi dapat juga digunakan untuk mendengarkan musik, 

mencari informasi dari seluruh dunia, game online maupun game offline, 
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bahkan handphone dengan merek tertentu dapat digunakan sebagai pengganti 

remote control. 

 

2.5  Hasil penelitian yang relevan 

Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel penelitian yang 

ditemukan sebagai berikut: 

2.1.Penelitian yang dilakukan oleh Mirna Intan Sari (2018). Perbedaan 

penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Mirna Intan Sari yaitu 

subjek dan tempat penelitian, dalam penelitian Mirna Intan Sari subjek dan 

tempat yang digunakan adalah kepala Sekolah di MI Thoriqotussa’adah 

Pujon Kabupaten Malang, sedangkan subjek dan tempat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah siswa biologi di MAN 1 Kendari dan variabel 

Y yang digunakan yaitu motivasi dan hasil belajar belajar (Sari, 2018). 

2.2.Penelitian yang dilakukan Rasma B. (2018). Perbedaan penelitian ini dan 

penelitian yang dilakukan oleh Rasma B. subjek, tempat penelitian dan 

variabel Y, dalam penelitian Risma B. subjek dan tempat yang digunakan 

adalah guru Agama di SMP Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Makassar 

dan variabel Y yang digunakan yaitu prestasi hafalan Al-Qur’an,  

sedangkan subjek dan tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

siswa yang belajar biologi di MAN 1 Kendari dan variabel Y yang 

digunakan yaitu motivasi belajar dan hasil belajar. Sedangkan 

persamaannya adalah variabel X yang digunakan dalam penelitian, yaitu 

penggunaan gadget (Risma, 2018). 

2.6. Kerangka Berpikir 
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Gadget merupakan teknilogi yang memunahkan anak untuk belajar 

sekaligus bermain. Gadget adalah bagian dari alat komunikasi yang pada saat ini 

menjadi bukti kemajuan dari berbagai kondisi, untuk itu dari orang dewasa sampai 

anak-anak sulit untuk menghindari untuk tidak menggunakan gadget dan dari alat 

ini sebagai bagian untuk memenuhi kebutuhan komunikasi. Gadget saat ini 

banyak digunakan dikalangan masyarakat, baik dari kalangan mahasiswa, 

perkantoran, maupun anak-anak. Gadget memilik banyak pengaruh positif dan 

negatif. Perkembangan yang semakin maju tersebut menyebabkan terjadi 

beberapa pergeseran bentuk dan prilaku perkembangan anak yang sudah terlalu 

dimudahkan oleh teknologi. 

Gadget merupakan sebuah alat yang dapat menunjang proses pembelajaran 

dan juga dapat mempermudah siswa dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. 

Namun, pengaruh negatif gadget berdampak pada motivasi belajar dan hasil 

belajar siswa, tidak sedikit siswa lebih memilih bermain internet dengan situs-situ 

jejaring sosial dan game dari pada belajar atau mengerjakan tugas-tugas dari 

sekolah. Gadget memang memiliki banyak manfaat namun tidak semua siswa 

memanfaatkan gadget dengan tepat. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui tentang hubungan 

Penggunaan Gadget dengan motivasi belajar dan hasil belajar siswa di MAN 1 

Kendari dengan motivasi belajar dan hasil belajar siswA. Agar lebih jelas, dapat 

dilihat skema kerangka berpikir berikut ini:  

 

 

 

 

 

Varibel bebas X1 
 
(Gadget) 

- Pemanfaat gadget 

- Dampak positif 

- Dampak negatif 

Varibel terikat Y(hasil 

belajar) 

- Nilai raport yang diambil 

ujian semester 1 tahun 

plajaran 2019-2020 
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                   Gambar 2. 1 Skema Kerangka Berpikir 

2.7. Hipotesis Penelitian 

 Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Ada hubungan yang signifikan penggunaan gadget dengan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran biologi di MAN 1 Kendari. 

2. Ada hubungan yang signifikan motivasi belajar dengan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran biologi di MAN 1 Kendari. 

3. Ada hubungan yang signifikan penggunaan gadget dengan motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran biologi di MAN 1 Kendari. 

4. Ada hubungan yang signifikan penggunaan gadget dan motivasi belajar 

dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran biologi di MAN 1 Kendari. 

 


