
8 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Pembelajaran Fisika di SMA 

Pembelajaran adalah proses belajar secara keseluruhan yang dirancang 

oleh guru kepada peserta didik. Sedangkan Fisika merupakan salah satu cabang 

ilmu sains yang mempelajari tentang alam semesta, yaitu benda-benda yang ada 

dipermukaan bumi, didalam perut bumi dan luar angkasa, baik yang dapat 

diamati dengan indra maupun tidak dapat diamati dengan indra (Trianto, 2012: 

136). 

Pembelajaran pada konteks sains mengandung empat hal yaitu konten 

atau produk, proses atau metode, sikap dan teknologi Sains sebagai konten atau 

produk berarti bahwa dalam sains terdapat fakta-fakta, hukum-hukum, prinsip-

prinsip dan teori yang sudah diterima kebenarannya. Dengan demikian, dalam 

belajar IPA idealnya peserta didik tidak hanya belajar produk saja, tetapi juga 

harus belajar aspek proses, sikap, dan teknologi agar peserta didik dapat benar-

benar memahami sains secara utuh sebagaimana hakikat dan karakteristik sains 

khususnya Fisika (Astuti, dkk, 2016: 339). 

Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 bahwa pada tingkat 

SMA/MA, pelajaran Fisika dipandang penting untuk diajarkan sebagai mata 

pelajaran tersendiri dengan beberapa pertimbangan. Pertama, selain 
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memberikan bekal ilmu kepada peserta didik, mata pelajaran Fisika 

dimaksudkan sebagai wahana untuk menumbuhkan kemampuan berpikir yang 

berguna untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, 

mata pelajaran Fisika perlu diajarkan untuk tujuan yang lebih khusus yaitu 

membekali peserta didik pengetahuan, pemahaman dan sejumlah kemampuan 

yang dipersyaratkan untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta 

mengembangkan ilmu dan teknologi. 

Pada tingkat SMA/MA, Fisika Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan 

dengan cara mencari tahu tentang fenomena alam secara sistematis, sehingga 

IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, 

konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik menggunakan 

kemampuan untuk mempelajari bahan ajar (Dimyati & Mudjiono, 2009: 22). 

“Mata pelajaran Fisika adalah salah satu unsur sains yang memiliki 

peranan penting dalam proses perkembangan dan kemajuan IPTEK. Fisika 

merupakan pengetahuan yang disusun berdasarkan fakta, fenomena-fenomena 

alam, hasil pemikiran, dan hasil eksperimen. Pembelajaran Fisika mencakup 

aspek pemahaman dan penerapan konsep serta pelatihan dan pengembangan 

karya ilmiah” (Mubarrok & Mulyaningsih, 2014: 77).  

Berdasarkan gagasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

Fisika dipandang sebagai suatu proses untuk mengembangkan kemampuan 

memahami konsep, prinsip maupun hukum-hukum Fisika sehingga dalam 



 

 

 

proses pembelajarannya harus mempertimbangkan strategi atau metode 

pembelajaran yang efektif dan efisien Mata pelajaran Fisika SMA sebagai 

bagian dari mata pelajaran IPA di SMA merupakan kelanjutan pelajaran Fisika 

di SMP yang mempelajari sifat materi, gerak, dan fenomena lain yang ada 

hubungannya dengan energi. Selain itu, juga mempelajari keterkaitan antara 

konsep-konsep fisika dengan kehidupan nyata, pengembangan sikap dan 

kesadaran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi beserta 

dampaknya serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

2.1.2 Minat Belajar 

2.1.2.1 Pengertian Minat Belajar 

Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan 

dan mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang berminat terhadap 

suatu aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan 

rasa senang. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat 

atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. Suatu anggapan yang 

keliru adalah bila mengatakan bahwa minat dibawa sejak lahir. Minat 

adalah perasaan yang didapat karena berhubungan dengan sesuatu. Minat 

terhadap sesuatu itu dipelajari dan dapat mempengaruhi pembelajaran 

serta mempengaruhi penerimaan minat-minat baru. Jadi, minat terhadap 

sesuatu merupakan hasil belajar dan cenderung mendukung aktivitas 

belajar berikutnya (Djamarah, 2002: 132-133).  



 

 
 

Menurut Bernard (dalam Sardiman dan Susanto, 2013: 57) 

menyatakan bahwa minat timbul tidak secara tiba-tiba atau spontan, 

melainkan timbul akibat dari partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada 

waktu belajar atau bekerja. Jadi jelas bahwa minat selalu terkait dengan 

persoalan kebutuhan dan keinginan. Minat tidak dibawa sejak lahir, 

melainkan diperoleh kemudian. Minat dapat diekspresikan melalui 

pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal 

dari pada hal lainnya, dapat dimanifestasikan melalui partisipasi dalam 

suatu aktivitas. Siswa yang memiliki minat terhadap subjek tertentu 

cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap 

subjek tersebut (Magdalena, 2018: 15). 

Menurut Dalyono (dalam Djamarah, 2013) minat belajar yang 

besar cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi, sebaliknya minat 

belajar yang kurang akan menghasilkan prestasi belajar yang rendah. 

Menurut Slameto (2013), siswa yang kurang memperhatikan pelajaran 

mengindikasikan bahwa siswa memiliki minat belajar yang rendah 

karena diketahui bahwa minat belajar adalah suatu ketertarikan atau 

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa kegiatan, dalam hal ini berupa kegiatan belajar (Ira, dkk, 2016: 

109). 



 

 

 

Dari pemaparan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian minat adalah rasa suka pada suatu hal yang mendorong 

seseorang untuk melakukan hal tersebut dengan gairah yang tinggi guna 

memperoleh tujuan yang ingin dicapai. Jadi, minat belajar fisika adalah 

rasa suka yang mendorong seseorang untuk belajar fisika dengan penuh 

semangat dan gairah guna memperoleh hasil belajar yang diinginkan. 

Setiap orang memiliki minat belajar yang berbeda-beda. Minat 

belajar siswa terhadap mata pelajaran fisika akan mendorong siswa 

untuk belajar materi pada mata pelajaran tersebut. Sikap siswa yang 

berminat kepada mata pelajaran tertentu akan tampak termotivasi terus 

tekun belajar berbeda dengan siswa yang sikapnya hanya menerima saja 

terhadap materi yang diberikan. Anak-anak malas, tidak belajar, gagal 

karena tidak ada minat. Bila seorang siswa tidak memiliki minat dan 

perhatian yang besar terhadap objek yang dipelajari maka sulit 

diharapkan siswa tersebut akan tekun dan memperoleh hasil yang baik 

dari belajarnya (Wilda, dkk, 2017: 135-136). 

Baharudin (dalam Dewi, dkk, 2017: 63) mengemukakan bahwa 

indikator-indikator minat yang dapat dikenal atau dapat dilihat melalui 

proses belajar diantaranya adalah: 

1. Ketertarikan untuk belajar 

Siswa yang berminat terhadap suatu pelajaran maka ia akan 

memiliki perasaan ketertarikan terhadap belajar tersebut. Siswa yang 



 

 
 

berminat terhadap bidang studi tertentu, maka ia akan merasa tertarik 

dalam mempelajarinya. Ia akan rajin belajar dan terus mempelajari 

semua ilmu yang berhubungan dengan mata pelajaran tersebut, ia akan 

mengikuti pelajaran dengan penuh antusias tanpa ada beban dalam 

dirinya. 

2. Perhatian dalam Belajar 

Perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa seseorang 

terhadap pengamatan, pengertian ataupun yang lainnya dengan 

mengesampingkan hal lain dari pada itu. Jadi, siswa akan mempunyai 

perhatian dalam belajar, jiwa dan pikirannya terfokus dengan apa yang 

dipelajarinya. 

3. Kesadaran 

Kesadaran merupakan suatu usaha atau pendorong yang 

dilakukan secara sadar untuk melakukan tindakan belajar dan 

mewujudkan perilaku yang terarah demi pencapaian tujuan yang 

diharapkan dalam situasi belajar yang interaktif. 

4. Pengetahuan (Kognitif) 

Selain dari perasaan senang dan perhatian, untuk mengetahui 

berminat atau tidaknya seorang siswa terhadap suatu pelajaran dapat 

dilihat dari pengetahuan yang dimilikinya. Siswa yang berminat 

terhadap suatu pelajaran maka ia akan mempunyai pengetahuan yang 

luas tentang pelajaran tertentu sehingga akhirnya kualitas belajarnya pun 



 

 

 

meningkat, yang akhirnya akan dapat mendorong siswa untuk 

memperoleh indeks prestasi yang tinggi dalam belajar. Sedangkan 

prestasi belajar sendiri diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa 

setelah menempuh proses pembelajaran tentang materi tertentu, yakni 

tingkat penguasaan, perubahan emosional, atau perubahan tingkah laku 

yang dapat diukur dengan tes tertentu dan diwujudkan dalam bentuk 

nilai atau skor. Apabila siswa memiliki prestasi belajar yang optimal, 

berarti siswa tersebut memiliki minat belajar yang tinggi. 

2.1.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Minat Belajar 

Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan minat. Guru 

harus selalu berusaha membangkitkan minat siswa agar pembelajaran 

menyenangkan, sehingga siswa dapat mencapai hasil yang baik. 

Menurut Taufani 2008 ada tiga faktor yang mendasari timbulnya minat 

yaitu faktor dorongan dalam, faktor motivasi sosial dan faktor 

emosional. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

minat belajar tidak hanya berasal dari dalam diri siswa akan tetapi 

terdapat pula dari luar diri siswa atau yang disebut faktor eksternal. 

Keberhasilan siswa dipengaruhi oleh banyak faktor yang berasal dari 

dalam dan luar diri siswa. Faktor dorongan dari dalam muncul dari 

dirinya sendiri, sedapat mungkin guru harus memunculkan dorongan 

dari dalam diri siswa pada saat pembelajaran misalnya mengaitkan 

pembelajaran dengan kepentingn atau kebutuhan siswa. Faktor luar 



 

 
 

misalnya fasilitas belajar, cara mengajar guru, sistem pemberian umpan 

balik, dan sebagainya. Beberapa faktor yang mempengaruhi minat 

belajar siswa adalah sebagai berikut: 

1. Memotivasi dan Cita-cita 

Menurut (Purwono, 2007: 71) motivasi adalah pendorong satu 

usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar 

tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai 

hasil atau tujuan tertentu. Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan 

bahwa motivasi merupakan daya pendorong seseorang dalam melakukan 

kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan 

2. Keluarga 

Keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan 

terutama, karena sebagian besar kehidupan siswa berada dalam 

lingkungan keluarga. Keluarga terutama orang tua sudah sewajarnya 

memelihara dan membimbing anak dengan penuh kasih sayang. 

Menurut (Sabri Alisuf, 2005: 24) bahwa orang tua berperan dalam 

menentukan hari depan anaknya. Secara fisik supaya anak-anaknya 

bertumbuh sehat. Secara mental anak-anak bertumbuh cerdas. Dalam hal 

ini berarti orang tua perlu memberi dorongan agar timbul minat belajar 

agar anaknya cerdas. Kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada 

orang tua untuk mendidik anak datang dengan sendirinya. Kasih sayang 

yang ada pada orang tua adalah kasih sayang yang sejati, dengan 



 

 

 

demikian keluarga dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. 

Keadaan keluarga serta keadaan rumah juga mempengaruhi minat 

seorang peserta didik. Suasana keluarga tenang, damai, tentram dan 

menyenangkan akan mendukung minat siswa dalam belajar di rumah. 

3. Peranan Guru 

Guru merupakan agen pembaharuan. Guru sebagai fasilitator 

pembelajaran, guru menciptakan kondisi yang menggugah dan memberi 

kemudahan bagi siswa untuk belajar. Guru memahami kharakteristik 

unik dan berupaya memenuhi kebutuhan pendidikan yang bersifat 

khusus dari masing-masing peserta didik yang memiliki minat dan 

potensi yang perlu diwujudkan secara optimal. 

4. Sarana dan Pra Sarana 

Fasilitas yang tersedia di lingkungan sekolah sangat mendukung 

minat belajar siswa sebaliknya kurangnya fasilitas yang tersedia 

membuat siswa kurang berminat belajar 

5. Teman Pergaulan 

Teman pergaulan baik di sekolah maupun di lingkungan tempat 

tinggal juga dapat mempengaruhi minat belajar siswa. Jika teman 

pergaulan memiliki minat belajar dan motivasi yang tinggi dalam 

belajar, maka minat teman yang lainnya juga dapat mempengaruhinya 

 

 



 

 
 

6. Mass Media 

Berbagai macam mass media seperti: televisi, radio, vidio visual 

serta media cetak lain seperti buku-buku bacaan, majalah dan surat kabar 

juga dapat mempengaruhi minat belajar siswa (Naeklan, 2014: 16). 

Menurut (Sri Hidayati, 2004: 18-20) Minat seseorang itu muncul 

akibat adanya pengaruh dari rangsangan yang paling kuat untuk 

mendapatkan minat antara lain adalah: 

 Kualitas rangsang mempengaruhi minat 

 Obyek yang besar menarik minat 

 Pengulangan rangsang menarik minat 

 Rangsang yang baru menarik minat 

 Beberapa rangsang yang sesuai dengan bakatnya menarik minat 

 Rangsang yang berarti akan menarik minat 

 Kebiasaan-kebiasaan emosional akan menimbulkan minat  

Salah satu pula faktor yang menimbulkan kurangnya minat 

belajar siswa diakibatkan karena siswa itu sendiri masih bergantung 

pada orang lain atau orang tua, sehingga membuat siswa itu malas 

belajar. Selain malas belajar siswa tidak ada dorongan dari orang tua di 

rumah untuk belajar (Zaki dan Zuraini, 2016: 43). 



 

 

 

Berdasarkan dari beberapa faktor yang mempengaruhi minat 

diatas dapat digolongkan menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. 

1. Faktor Internal 

Faktor internal yaitu segenap pikiran emosi dan persoalan dari 

dalam diri seseorang yang mempengaruhi minat sehingga tidak dapat 

dipusatkan. Contoh: Kelelahan jasmani seperti kesehatan fisik seseorang 

yang menurun akibat bekerja keras atau makan-makanan yang tidak 

bergizi atau makan tidak teratur sehingga mengganggu aktivitas 

belajarnya. Kelelahan rohani, contoh: kelahan yang disebabkan karena 

kebosanan akibat seseorang mempelajari pelajaran yang sama dalam 

waktu yang lama sehingga menimbulkan hilangnya minat untuk 

mempelajarinya. Dengan demikian keadaan jasmani dan rohani siswa 

mempengaruhi minat belajar anak tersebut. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang 

yang dapat mempengaruhi minat belajarnya. 

Contoh: keributan atau kegaduhan yang berada didalam rumah karena 

disebabkan oleh sanak saudaranya atau anak kecil yang berlarian didalam 

rumah akan mengganggu kegiatan belajarnya dirumah. Lingkungan 

sekolah yang penerangannya kurang atau terlalu terang akan mengganggu 

siswa untuk kegiatan belajar, selain lingkungan keluarga dan sekolah 



 

 
 

lingkungan masyarakat juga akan mempengaruhi kegiatan belajar anak, 

misal kebisingan yang ada diluar rumah atau teman yang datang 

mengajak ngobrol hal-hal yang sepele atau mengajak jalan-jalan (Kukuh, 

2006: 13). 

2.1.3 Hasil Belajar Fisika 

2.1.3.1 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah hasil yang telah dicapai dari kegiatan siswa 

yang mengalami pendidikan dalam beberapa waktu tertentu yang telah 

ditentukan sebelumnya dan belajar merupakan serangkaian kegiatan 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor perubahan itu 

adalah hasil belajar yang telah dicapai dari proses belajar (Herry, 2017: 

19). 

Hasil belajar fisika adalah tingkat keberhasilan dalam menguasai 

bidang studi atau mata pelajaran fisika setelah memperoleh pengalaman 

atau proses belajar mengajar dalam kurun waktu tertentu yang akan 

diperlihatkan melalui skor atau nilai yang diperoleh dalam tes hasil 

belajar atau angka nilai yang diberikan oleh guru (Ita, 2016, h.20). 

Secara umum, hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh 

dua faktor utama yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor 

internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa tersebut, antara 



 

 

 

lain jasmani dan rohani. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang 

datang dari luar diri siswa yaitu berupa faktor lingkungan. Sementara 

itu, faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa secara khusus yaitu 

kurangnya motivasi siswa dalam belajar (Nuning, dkk, 2016, h.125). 

Menurut pendapat Abdurrahman (1999: 3) hasil belajar adalah 

hasil dari suatu interaksi dari tindak belajar dan tindak mengajar yang 

dilakukan oleh penyaji pembelajaran dan pembelajar. 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 tidak mengerti menjadi mengerti (Agnes, dkk, 2013, 

h.12). 

Menurut Dimyati (2006), memaparkan bahwa hasil belajar 

adalah hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar yang 

diakhiri dengan proses evaluasi. Perilaku manusia terdiri dari sejumlah 

aspek. Berdasarkan taksonomi Bloom hasil belajar peserta didik dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga ranah yaitu ranah kognitif, ranah afektif 

dan psikomotori (Anis, dkk, 2016, h.14). 

Untuk mengungkap hasil belajar pada ketiga ranah (kognitif, 

afektif, dan psikomotor), diperlukan indikator-indikator sebagai 

penunjuk bahwa seseorang telah berhasil meraih prestasi pada tingkat 

tertentu. Dalam penelitian ini, peningkatan hasil belajar siswa lebih 

menitik beratkan pada penilaian kognitif. Menggunakan klasifikasi hasil 



 

 
 

belajar atau taksonomi dari Benyamin Bloom dalam Sudjana (2012, hal. 

22-31) yang secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah, yakni 

ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotoris yang pada setiap 

ranahnya memiliki kategori lebih rinci, yaitu: 

1. Ranah Kognitif 

Penjelasan mengenai ranah kognitif Bloom dijelaskan oleh 

Degeng dan Turmuzi dalam Darmawan & Sujoko (2013, hal. 31-32) 

bahwa terdapat enam kategori yaitu sebagai berikut: 

a. Pengetahuan yang menekankan pada mengingat 

b. Pemahaman yang menekankan pada pengubahan bentuk informasi 

ke bentuk yang lebih mudah dipahami 

c. Aplikasi yang hasil belajarnya menggunakan abstraksi pada situasi 

tertentu dan konkret 

d. Analisis yang hasil belajarnya diperoleh dari memilah informasi ke 

dalam satuan yang lebih rinci 

e. Sintesis, hasil belajar dari klasifikasi ini yaitu penyatuan bagian-

bagian ke dalam bentuk satuan yang baru dan unik 

f. Evaluasi, hasil yang diperoleh merupakan pertimbangan-

pertimbangan tentang nilai dari suatu tujuan tertentu. 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

Anderson yang merupakan salah satu murid Bloom merevisi taksonomi 

Bloom pada ranah kognitif dengan mengubah kata kunci, pada katagori 



 

 

 

dari benda menjadi kata kerja. Anderson tidak mengubah jumlah dalam 

kategori kognitif melainkan hanya memasukan kategeori baru yaitu 

creatting yang sebelumnya tidak ada, sehingga taksonomi Bloom yang 

telah direvisi oleh Anderson dalam Rusman (2017, hal. 133) adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengingat 

b. Memahami 

c. Menerapkan 

d. Menganalisis 

e. Mengevaluasi 

f. Berkreasi atau menciptakan 

2. Ranah Afektif 

Menurut Bloom dalam Thobroni (2016, hal. 21) ranah afektif 

mencakup receiving (sikap menerima), Responding (memberikan 

respon), valuing (nilai), organization (organisasi) dan characterization 

(karakterisasi). Krathwol dalam Ahmad (2014, hal. 17-18) 

menjelaskan cakupan tersebut dan untuk lebih jelasnya penulis 

menguraikan sebagai berikut: 

a. Receiving atau attending siswa memiliki keinginan 

memperlihatkan suatu fenomena atau stimulus. 

b. Responding merupakan partisipisasi aktif yang dilakukan oleh 

siswa. 



 

 
 

c. Valuing yaitu melibatkan penentuan nilai keyakinan atau sikap 

yang menunjukan derajat internalisasi dan komitmen. Hasil 

belajar pada tingkat ini berhubungan dengan prilaku yang 

konsisten dan stabil agar nilai dikenal secara jelas. 

d. Organization, nilai satu dengan lain dikaitkan, konflik antar nilai 

diselesaikan. Hasil belajar pada tingkat ini berupa konseptualisasi 

nilai atau organisasi sistem nilai. 

e. Characterization, siswa memiliki sistem nilai yang 

mengendalikan prilaku sampai pada waktu tertentu hingga 

terbentuk gaya hidup. Hasil belajar ini berkaitan dengan pribadi, 

emosi dan sosial. 

3. Ranah Psikomotorik 

Menurut Dave dalam Suyono & Hariyanto (2012, hal. 173) 

memaparkan bahwa pada renah psikomotorik ini mencakup beberapa 

kategori, untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut: 

a. Peniruan (imitation) yaitu berperilaku menjiplak, mengamati, dan 

kemudian menirukan. 

b. Manipulasi yaitu berupa memproduksi kegiatan dari intruksi atau 

ingatan. 

c. Ketepatan (precision) yaitu dengan menjalankan keterampilan 

yang handal, mandiri tanpa bantuan. 



 

 

 

d. Penekanan (articulation) yaitu beradaptasi dan memadukan 

keahlian untuk memenuhi tujuan yang tidak baku. e. Naturalisasi 

yaitu secara otomatis, dibawah sadar menguasai aktivitas dan 

keterampilan terkait pada level yang strategis. 

Kemudian Bloom dalam Sudjana (2012, hal. 31-32) bahwa hasil 

belajar psikomotoris ditunjukan dalam bentuk keterampilan dan 

kemampuan bertindak seseorang. Enam keterampilannya yaitu 

sebahgai berikut: 

a. Gerakan refleks (keterampilan pada gerakan yang tidak sadar). 

b. Keterampilan pada gerak-gerakan dasar. 

c. Kemampuan perseptual, termasuk di dalamnya membedakan 

visual, mebedaan auditif, motoris, dan lain-lain d. 

d. Kemampuan di bidang fisik misalnya kekuatan, keharmonisan, 

dan ketepatan. 

e. Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai 

pada keterampilan yang komplek. 

f. Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-decursive 

seperti gerakan ekspresid dan interpreatif. 

2.1.3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar digolongkan 

menjadi dua golongan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal merupakan faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 



 

 
 

belajar, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar 

individu (Slameto, 2003). Hasil belajar dapat menjadi baik apabila siswa 

memiliki perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya, jika bahan 

pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka akan timbul kebosanan 

sehingga siswa tidak mau lagi belajar (Budi, dkk, 2017, h.157). 

Hasil belajar yang menjadi prioritas di sekolah merupakan 

penilaian ranah kognitif dan afektif, sedangkan ranah psikomotorik 

masih kurang dikembangkan. Salah satu penyebab dalam pembelajaran 

adalah penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat. Hal ini 

menyebabakan pembelajaran didominasi oleh guru, sehingga peserta 

didik menjadi pasif, mengantuk, berbicara dengan teman, dan bosan 

dalam proses pembelajaran dikelas (Dwi Trisna dan Yetri, 2019, h.228). 

Faktor yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya hasil belajar 

siswa, termasuk didalamnya faktor internal dan eksternal. Kreativitas 

dan minat belajar merupakan faktor internal yang terdapat dalam diri 

siswa yang mendukung dan dapat juga menghambat untuk menjadikan 

hasil belajar siswa dikatakan baik. Mengingat pentingnya hasil belajar, 

maka siswa diharapkan untuk senantiasa memperoleh hasil belajar yang 

optimal (Wildah, dkk, 2017, h.136).  

Menurut Slameto (2010: 54) ada dua faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan seseorang dalam belajar yaitu faktor internal (dari dalam 

diri peserta didik) dan faktor ekternal (dari luar diri peserta didik) 



 

 

 

Faktor internal meliputi: faktor jasmaniah (kesehatan dan cacat tubuh), 

faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan dan kesiapan), dan keaktifan siswa dalam bermasyarakat 

faktor ekternal yang meliputi: faktor keluarga (cara orang tua mendidik, 

relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, keadaan ekonomi 

keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan), faktor 

sekolah (metode mengajar, kurikulum, hubungan guru dengan siswa, 

siswa dengan siswa dan disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, 

standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan 

tugas rumah), faktor masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, 

media massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat) (Dana 

Rafiri Suwardi, 2012). 

2.2 Kajian Relevan 

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu: 

a. Adhi Tyra Restu Nugroho (2015) melakukan penelitian dengan judul “Upaya 

Peningkatan Minat dan Hasil Belajar Siswa Melalui Metode Learning Start 

With A Question Pada Siswa Kelas XI SMAN 1 Kendal”. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa metode pembelajaran Learning Start With A Question 

dapat meningkatkan hasil belajar kognitif dan afektif berupa minat pada 

siswa kelas XI SMAN 1 Kendal tahun ajaran 2014/2015. Peningkatan hasill 

belajar kognitif terlihat dari peningkatan nilai rata-rata posttes dibandingkan 

nilai rata-rata pretest siswa dengan faktor gain (g) sebesar 0,455 dan 



 

 
 

termasuk dalam kategori sedang. Peningkatan minat siswa terlihat dari 

peningkatan skor rata-rata angket siswa sebelum dan sesudah pembelajaran 

dengan faktor gain (g) sebesar 0,24 yang termasuk dalam kategori rendah. 

 Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan. Persamaannya terletak pada tujuan penelitian yaitu 

untuk mengetahui minat dan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran 

fisika. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian. Pada 

penelitian terdahulu jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimental, 

yang digunakan untuk membangkitkan data yang diperlukan untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Metode 

kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam. 

b. Ita Kurnia Sari (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Persepsi Siswa Pada Guru Fisika dan Hasil Belajar Fisika”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Minat belajar fisika siswa kelas X IPA SMA N 2 

Temanggung tahun ajaran 2015/2016 termasuk dalam kategori kurang tinggi. 

Persepsi siswa pada guru fisika berpengaruh terhadap minat belajar siswa 

kelas X IPA SMA N 2 Temanggung tahun ajaran 2015/2016 sebesar 22,09% 

dan persepsi siswa pada guru fisika berpengaruh terhadap hasil belajar fisika 

siswa kelas X IPA SMA N 2 Temanggung tahun ajaran 2015/2016 sebesar 

10,75% dengan tingkat kepercayaan 95%. Persepsi siswa pada guru fisika 

yang menghasilkan minat dan hasil belajar yang tinggi adalah persepsi 



 

 

 

tentang guru fisika yang dapat mengemas kegiatan belajar mengajar fisika 

menjadi menyenangkan dan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang 

nyaman bagi siswa dengan sikap yang humoris, ramah dengan siswa dan 

tidak mudah marah saat mengajar. 

2.3 Kerangka Pikir Penelitian 

Setiap orang memiliki minat belajar yang berbeda-beda. Minat belajar 

siswa terhadap mata pelajaran fisika akan mendorong siswa untuk belajar materi 

pada mata pelajaran tersebut. Sikap siswa yang berminat kepada mata pelajaran 

tertentu akan tampak termotivasi terus tekun belajar berbeda dengan siswa yang 

sikapnya hanya menerima saja terhadap materi yang diberikan. Anak-anak 

malas tidak belajar gagal karena tidak ada minat, bila seorang siswa tidak 

memiliki minat dan perhatian yang besar terhadap objek yang dipelajari maka 

sulit diharapkan siswa tersebut akan tekun dan memperoleh hasil yang baik dari 

proses pembelajarannya. 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut 

mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik 

Untuk lebih memahami kerangka pikir dan rencana perlakuan yang 

akan diterapkan pada saat proses penelitian. Maka penulis menyederhanakan 

kerangka pikir dalam bentuk bagan seperti berikut: 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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