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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional 

pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa, pendidikan merupakan usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Hal tersebut dapat diwujudkan dengan sistem pendidikan yang jelas, yakni 

pendidikan berbasis karakter (UU RI No. 20 Tentang Sistem Pendidikan, 2003: 2). 

Tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai secara optimal apabila guru 

sebagai pendidik selalu mengembangkan proses pembelajaran yang sesuai dengan 

kondisi terkini. Salah satu masalah yang dihadapi untuk meningkatkan mutu 

pendidikan adalah proses pembelajaran yang masih lemah. (Trianto, 2007: 2) 

menyatakan hasil belajar yang masih rendah disebabkan oleh proses pembelajaran 

yang didominasi oleh pembelajaran tradisional (Adhi, 2015: 1). 

Menurut Purwanto (2010: 104-105), faktor guru dan cara mengajarnya merupakan 

faktor penting dalam belajar di sekolah. Bagaimana sikap dan kepribadian guru, 

tinggi rendahnya pengetahuan yang dimiliki guru dan bagaimana cara guru itu 

mengajarkan pengetahuan kepada siswanya turut menentukan bagaimana hasil 

belajar yang dapat dicapai siswa.   
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Selain faktor guru hasil belajar siswa juga dipengaruhi oleh faktor internal, 

baik aspek fisiologis maupun aspek psikologisnya. Aspek Fisiologis meliputi kondisi 

fisik dan kondisi panca indra sedangkan aspek psikologis meliputi minat, 

kecerdasan, bakat, motivasi, dan kemampuan kognitif (Djamarah, 2002: 143). 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau 

aktivitas tanpa ada yang menyuruh (slameto, 2010). Peserta didik akan memiliki 

minat belajar apabila bahan pelajaran yang diberikan oleh guru sesuai dengan minat 

peserta didik. Bahan pelajaran yang menarik minat peserta didik lebih mudah 

dipelajari dan disimpan, peserta didik yang berminat terhadap kegiatan belajar akan 

berusaha lebih keras dibandingkan peserta didik yang kurang berminat. Minat 

berperan sangat penting terhadap kegiatan belajar mengajar, dengan adanya minat 

belajar peserta didik akan belajar    dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian dalam 

belajar, minat belajar sangatlah penting untuk memperoleh hasil belajar yang 

memuaskan (Magdalena, 2018: 2). 

Minat besar pengaruhnya terhadap aktivitas belajar. Anak didik yang 

berminat terhadap suatu mata pelajaran akan mempelajarinya dengan sungguh-

sungguh, karena ada daya tarik baginya. Anak didik mudah menghapal pelajaran 

yang menarik minatnya. Proses belajar akan berjalan lancar bila disertai minat 

(Djamarah, 2002: 133). Karena minat merupakan alat motivasi yang utama yang 

dapat membangkitkan kegairahan belajar anak didik dalam rentangan waktu tertentu. 

Oleh karena itu, guru perlu membangkitkan minat anak didik agar pelajaran yang 

diberikan mudah anak didik pahami. 
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Perhatian akan muncul jika adanya minat. Kemudian, karena pemusatan 

perhatian yang intensif terhadap materi itulah yang memungkinkan peserta didik 

belajar lebih giat dan memahami pelajaran dengan baik. Secara sederhana menurut 

(Syah, 2013: 133), “minat (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan yang 

tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.” Jadi jika seorang siswa menaruh 

minat yang besar terhadap pelajaran fisika maka peserta didik tersebut akan 

memusatkan perhatiannya lebih banyak pada pelajaran tersebut disbanding peserta 

didik lainnya. 

Menurut (Hamalik, 2006: 30), “hasil belajar adalah bila seseorang telah 

belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak 

tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti”. Kemudian (Nana, 

2008: 2) mengemukakan “Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki peserta 

didik setelah menerima pengalaman belajarnya”. (Dimayati dan Mudjiono, 2006: 3) 

mengemukakan “Hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam bentuk angka-angka 

atau skor setelah diberi tes hasil belajar pada setiap akhir pelajaran” (Sriana, 2013: 

2). 

Hasil belajar mata pelajaran fisika yang terukur pada nilai rata-rata ulangan 

umum masih kurang memuaskan dan membawa keprihatinan para pendidik 

khususnya guru-guru fisika. Minat untuk mempelajari konsep-konsep fisika juga 

masih rendah. Hasil penelitian (Hari, 2008) sebagaimana dikutip oleh (Samudra et 

al. 2014: 1) menyatakan bahwa fisika adalah mata pelajaran yang sulit untuk 

dipelajari dan tidak disukai oleh peserta didik khususnya peserta didik SMA. 
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Kondisi pembelajaran fisika yang seperti itu dan kurangnya minat belajar peserta 

didik, menyebabkan ketuntasan pembelajaran fisika relatif rendah (Adhi, 2015: 2). 

Hasil penelitian (Williams, 2003) yang membandingkan pandangan siswa 

terhadap biologi dan fisika, ternyata diperoleh hasil 48% siswa merasa fisika sulit, 

sedangkan hanya 29% siswa yang merasa biologi sulit, 20% menyatakan fisika 

bukan pelajaran yang menyenangkan sedangkan hanya 12% yang menyatakan 

biologi bukan pelajaran yang menyenangkan. Secara sederhana dapat disimpulkan 

bahwa pelajaran fisika relatif lebih sulit dan kurang disenangi oleh sebagian siswa 

dibandingkan dengan cabang pelajaran IPA lainnya seperti Biologi dan Kimia. 

Berdasarkan pengalaman PLP II di salah satu SMA negeri di Kota Kendari 

pada bulan Januari sampai Maret 2020 memberi gambaran kepada peneliti bahwa 

minat belajar siswa berbeda-beda, tidak semua siswa berminat untuk belajar Fisika. 

Hal ini diketahui dari tingkah laku siswa di sekolah, misalnya pada saat guru 

menyuruh untuk mengerjakan soal terdapat siswa yang serius dan kurang serius 

dalam mengerjakannya. Jika guru sedang menerangkan pelajaran, ada siswa yang 

memperhatikan dan ada juga yang asyik berbincang-bincang dengan temannya. 

Selain itu, ada siswa yang aktif menjawab pertanyaan dari guru dan ada juga yang 

hanya diam. Hal tersebut berbanding lurus dengan hasil pencampaian yang rendah 

pada pembelajaran fisika disekolah tersebut. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut membuat peneliti tertarik 

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Minat Dan Hasil Belajar Fisika 

Peserta didik SMA Negeri 1 Maligano Kabupaten Muna”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Kurangnya minat belajar peserta didik pada pembelajaran fisika. 

2. Rendahnya hasil belajar peserta didik pada pembelajaran fisika. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar tidak terjadinya kesalahan penafsiran terhadap permasalahan dalam 

penelitian ini, maka perlu diperhatikan beberapa batasan masalah, yaitu: 

1. Ada 4 indikator minat belajar yang akan diukur. 

2. Hasil belajar fisika peserta didik diukur berdasarkan nilai raport. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana minat belajar fisika peserta didik SMA Negeri 1 Maligano? 

2. Bagaimana hasil belajar fisika peserta didik SMA Negeri 1 Maligano? 

3. Apakah ada pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar fisika peserta 

didik SMA Negeri 1 Maligano? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan: 

1. Untuk mengetahui minat belajar fisika peserta didik SMA Negeri 1 

Maligano. 
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2. Untuk mengetahui hasil belajar fisika peserta didik SMA Negeri 1 

Maligano. 

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar 

fisika peserta didik SMA Negeri 1 Maligano. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun 

secara praktis. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang 

bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan dan memajukan pola pikir 

mengenai analisis minat dan hasil belajar fisika peserta didik. 

1.6.2 Manfaat praktis 

1.6.2.1 Bagi Peserta didik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan minat dan 

hasil belajar peserta didik dalam belajar fisika. Selain itu, diharapkan 

juga peserta didik dapat memaknai setiap materi yang disampaikan. 

1.5.2.2 Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi guru 

untuk memilih dan menggunakan media belajar yang memberikan 

pengalaman belajar yang berkesan bagi peserta didik dengan 

memanfaatkan media pembelajaran yang ada, sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 
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15.2.3 Bagi Peneliti 

Hasil penelitiam ini diharapkan dapat menambah wawasan 

serta pengalaman bagi peneliti, sehingga dikemudian hari ketika menjadi 

seorang guru bisa menerapkan pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan untuk peserta didik. 

1.7 Definisi Operasional 

Untuk menghindari perbedaan penafsiran penggunaan istilah pada 

penelitian ini, maka perlu diberikan definisi operasional pada variabel penelitian. 

Definisi operasional dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian 

sebelum dilakukan analisis (V. Wiratna, 2014, h. 87). Agar tidak terjadi kesalahan 

penafsiran terhadap istilah-istilah dalam skrisi ini, maka perlu dideinisikan hal-hal 

berikut: 

1.7.1 Minat Belajar 

Mengetahui sejauh mana ketertarikan, perhatian, keterlibatan dan 

pengetahuan peserta didik pada pelajaran fisika. Adapun instrument yang 

digunakan pada penelitian ini berupa angket. 

1.7.2 Hasil belajar 

Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan 

untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukan tingkat 

kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Adapun instrument 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi nilai raport peserta 

didik. 


