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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Deskripsi Teori  

2.1.1 Pembelajaran Online 

  2.1.1.1. Pengertian Pembelajaran Online 

      Pembelajaran online pertama kali dikenal karena pengaruh 

dari perkembangan pembelajaran berbasis elektronik (e-learning) 

yang diperkenalkan oleh Universitas Illinois melalui sistem 

pembelajaran berbasis komputer. Online learning merupakan suatu 

sistem yang dapat memfasilitasi peserta didik belajar luas, lebih 

banyak, dan bervariasi. Melalui fasilitas yang telah disediakan oleh 

sistem tersebut, peserta  didik dapat belajar kapan dan dimana saja 

tanpa dibatasi oleh jarak, ruang dan waktu. Secara umum, 

pembelajaran online sangat berbeda dengan pembelajaran secara 

konvensional. Pembelajaran online lebih menekankan pada ketelitian 

dan kejelian peserta didik dalam menerima dan mengelola dan 

disajikan secara online (Riyana, 2019). 

  Menurut Dabbagh dan Ritland (2005:15) pembelajaran 

online adalah sistem belajar yang terbuka dan tersebar dengan 

menggunakan perangkat pedagogi (alat bantu pendidikan), yang 

memungkinkan melalui internet dan teknologi berbasis jaringan 

untuk memfasilitasi pembentukan proses belajar dan pengetahuan 

melalui aksi dan interaksi yang   berarti. Media pembelajaran online 
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dapat diartikan sebagai media yang dilengkapi dengan alat 

pengontrol yang dapat dioperasikan oleh    pengguna (Arnesi, 2015: 

88). 

  Konsep pembelajaran online lebih dikenal dengan istilah 

online learning metode interaksinya berbeda dengan pembelajaran 

konvensional (conventional learning). Pada conventional learning 

(c-learning), peserta didik dan guru bertatap muka secara langsung, 

berbeda dengan online learning keduanya tidak perlu bertemu secara 

langsung. Kecanggihan teknologi informasi memfasilitasi 

pembelajaran selayaknya metode c-learning, meskipun peserta didik 

dan guru tidak bertemu secara langsung (Sukardi, 2019: 97). 

  Pembelajaran online pada pelaksanaannya membutuhkan 

dukungan dari perangkat-perangkat mobile seperti handphone, tablet 

dan komputer yang dapat digunakan untuk mengakses informasi 

dimana saja dan kapan saja. Penggunaan teknologi mobile memiliki 

kontribusi besar dalam dunia pendidikan, termasuk pencapaian 

tujuan pembelajaran jarak jauh (Firman, 2020). 

  Istilah pendidikan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh 

sudah lama diterapkan oleh para pendidik maupun peserta didik 

dalam suatu proses pembelajaran yang notabennya dalam hal ini 

lebih banyak dilakukan secara terpisah di luar kelas. Arti dari secara 

terpisah disini yaitu antara instruktur atau narasumber dan peserta 

pelatihan tidak berada dalam satu ruangan yang sama.  
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Pembelajaran learning tidak sekedar membagikan materi 

pembelajaran dalam jaringan internet. Dalam online learning selain 

ada materi pembelajaran online juga ada proses kegiatan belajar 

mengajar secara online. Perbedaan pokok antara pembelajaran online 

dengan sekedar materi pembelajaran online adalah adanya interaksi 

yang terjadi selama proses pembelajaran. Interaksi dalam 

pembelajaran terdiri dari interaksi antara pelajar dan pengajar atau 

fasilitator, dengan sesame pelajar lainnya dan dengan materi 

pembelajarannya itu sendiri. Ketiga interaksi yang terjadi dalam 

pembelajaran online itulah yang akan menciptakan pengalaman 

belajar (Belawati, 2020).  

2.1.1.2  Jenis-Jenis Pembelajaran Online 

      Pembelajaran online dapat dibedakan berdasarkan jenis 

interaksi, model desain penggunaan, serta skema penyelenggaraan 

(Belawati, 2020). 

1. Jenis berdasarkan skema interaksi 

Berdasarkan skema interaksi, pembelajaran online dibedakan 

menjadi 2 yaitu: 

1) Pembelajaran sinkronus 

  Pembelajaran sinkronus adalah interaksi antara 

pelajar dengan guru dan antar pelajar itu sendiri dilakukan 

secara bersamaan waktunya dengan menggunakan media 

komunikasi langsung. Oleh karena komunikasi dan 
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interaksinya berjalan secara real time maka pengajar dan 

pelajar harus hadir secara bersamaan walaupun dalam 

tempat yang berbeda dan terpisah.  

2) Pembelajaran asinkronus 

  Pembelajaran asinkronus merupakan kebalikan dari 

pembelajaran sinkronus dimana proses pembelajaran 

dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan antara 

pengajar dengan pelajar. Pembelajaran asinkronus bisa 

dilakukan bahkan saat peserta didik atau guru sedang 

offline.  

2. Jenis berdasarkan model desain 

1) Desain pembelajaran online tipe kelas 

  Model pembelajaran ini sangat mirip dengan 

metode pembelajaran pada format tatap muka. 

2) Desain pembelajaran online kolaboratif  

  Pembelajaran kolaboratif adalah proses pencarian 

dan penciptaan ilmu pengetahuan baru melalui pendekatan 

konstruktivisme. Dalam desain pembelajaran ini pelajar 

diminta dan dimotivasi untuk bekerja sama dalam 

menentukan masalah, mengeksplor cara/ berinovasi untuk 

memecahkan masalah. 
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3) Desain pembelajaran online berbasis kompetensi 

   Proses pembelajaran online berbasis 

kompetensi dimulai dengan mengidentifikasi kompetensi 

atau keterampilan tertentu yang kita inginkan dicapai oleh 

pelajar, lalu merancang kegiatan pembelajaran yang akan 

membantu pelajar menguasai setiap tingkat kompetensi 

dengan kecepatannya masing-masing. 

4) Desain pembelajaran model komunitas praktisi 

  Desain pembelajaran ini dipengaruhi oleh teori 

pembelajaran yang berdasarkan pengalaman, 

konstruktivisme sosial dan konektivisme. 

3. Jenis berdasarkan desain penggunaan 

1) Pembelajaran online murni 

  Pembelajaran yang sepenuhnya dilaksanakan secara 

online atau online murni semakin popular karena 

memberikan fleksibilitas waktu belajar yang sangat tinggi. 

2) Pembelajaran modus kombinasi 

  Pembelajaran dengan desain kombinasi antara tatap 

muka dan berbasis teknologi merupakan pembelajaran yang 

prosesnya dirancang menggunakan teknologi sebagai 

pendukung pertemuan-pertemuan tatap muka.  
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3) Massive open online courses (MOOCs) 

  Pembelajaran online secara terbuka (tidak ada 

prasyarat) secara massif. 

2.1.1.3 Keuntungan Pembelajaran Online  

  Pembelajaran online memiliki beberapa keuntungan, menurut 

Arnesi (2015: 88) yaitu: pembelajaran online adalah pembelajaran 

yang bersifat mandiri dan interaktivitasnya sangat tinggi, mampu 

meningkatkan tingkat ingatan, dapat memberikan lebih banyak 

pengalaman belajar, penyampaian informasi dapat menggunakan teks, 

audio, video, dan animasi, memberikan kemudahan menyampaikan, 

mengupdate isi, dan mengunduh, para peserta didik juga dapat 

mengirim email kepada peserta didik lain, mengirim komentar pada 

forum diskusi, memakai ruang chat, hingga link video conference 

untuk berkomunikasi secara langsung. 

2.1.1.4 Indikator Pembelajaran Online 

 Menurut Dabbagh dan Ritland dalam Arnesi (2015: 88) ada tiga 

indikator dalam pembelajaran online yaitu : 

1. Strategi instruksional dalam pembelajaran yaitu perpaduan dari 

urutan kegiatan, cara pengorganisasian materi pelajaran dan peserta 

didik, peralatan dan bahan serta waktu yang digunakan. 

2. Sikap peserta didik yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi 

proses pembelajaran dan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar 

yang akan diperoleh peserta didik. 
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3. Semangat belajar yaitu perasaan yang sangat kuat yang dialami 

oleh setiap peserta didik. 

   Ketiga indikator tersebut membentuk suatu keterkaitan interaktif 

yang di dalamnya terdapat model pembelajaran yang tersusun sebagai 

suatu proses sosial yang menginformasikan desain dari lingkungan 

pembelajaran online, yang mengarah ke spesifikasi strategi 

instruksional dan pembelajaran yang secara khusus memungkinkan 

untuk memudahkan belajar melalui penggunaan teknologi 

pembelajaran.  

2.1.2 Minat Belajar  

2.1.2.1 Pengertian Minat Belajar  

      Secara bahasa minat berarti “kecenderungan hati yang tinggi 

terhadap sesuatu”. Minat adalah suatu sifat yang relatif menetap 

pada diri seseorang. Minat mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap kegiatan seseorang karena dengan minat seseorang akan 

melakukan sesuatu yang disukainya. Sebaliknya tanpa minat 

seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu (Sunarsih, 2020). 

     Minat belajar merupakan aspek psikologis seseorang yang 

menampakkan diri dalam beberapa gejala seperti gairah, keinginan, 

semangat, perasaan suka untuk melakukan proses perubahan tingkah 

laku melalui berbagai kegiatan seperti mencari pengetahuan dan 

pengalaman. Dengan minat peserta didik mampu memperkuat 

ingatannya terhadap apa yang telah dipelajari. Minat mengarahkan 
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perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi 

perbuatan tersebut (Syahputra, 2020). 

      Menurut Slameto minat adalah kecenderungan tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang 

diminati peserta didik, diperhatikan terus-menerus yang disertai rasa 

senang dan diperoleh kepuasan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa minat 

adalah suatu rasa suka  dan ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas 

tanpa ada yang menyuruh. Minat adalah kecenderungan dalam diri 

individu untuk tertarik pada suatu objek. 

        Minat belajar merupakan suatu keadaan dimana peserta didik 

yang sedang belajar mempunyai perhatian terhadap sesuatu yang 

sedang diajarkan padanya disertai dengan keinginan untuk 

mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut 

materi yang diajarkan kepadanya. Minat belajar juga bergantung 

pada beberapa faktor lainnya seperti perhatian, keingintahuan, 

motivasi, dan kebutuhan (Hanafi, 2019). 

2.1.2.2 Fungsi Minat Belajar 

         Menurut Hidayat (dalam Komari, 2015) minat berhubungan 

erat dengan sikap kebutuhan seseorang dan mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

1. Sumber motivasi yang kuat untuk belajar. Anak yang berminat 

terhadap sebuah kegiatan baik permainan maupun pekerjaan akan 
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berusaha lebih keras untuk belajar dibandingkan dengan anak 

yang kurang berminat. 

2. Minat mempengaruhi bentuk intensitas apresiasi anak. Ketika 

anak mulai berpikir tentang pekerjaan mereka di masa yang akan 

datang, semakin besar minat mereka terhadap kegiatan di kelas 

atau di luar kelas yang mendukung tercapainya aspirasi itu. 

3. Menambah kegairahan pada setiap kegiatan yang ditekuni 

seseorang. Anak yang berminat terhadap suatu pekerjaan atau 

kegiatan, pengalaman mereka jauh lebih menyenangkan daripada 

mereka yang merasa bosan. 

2.1.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar 

       Menurut Reber (dalam Kartika 2019) faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat bersifat internal maupun eksternal. Faktor 

internal dan eksternal tersebut meliputi: 

1. Faktor internal 

1) Perhatian  

 Perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa 

seseorang terhadap pengamatan, pengertian ataupun yang 

lainnya dengan mengesampingkan hal lain daripada itu. 

2) Ketertarikan 

 Peserta didik yang berminat terhadap suatu pelajaran 

maka ia akan mengalami perasaan ketertarikan untuk belajar. 
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3) Motivasi 

 Motivasi merupakan suatu usaha atau pendorong yang 

dilakukan secara sadar untuk melakukan belajar dan 

mewujudkan tindakan perilaku yang terarah demi tercapainya 

tujuan yang diharapkan dalam situasi interaksi belajar yang 

akan mendorong peserta didik untuk semangat belajar. 

4) Pengetahuan 

Peserta didik yang berminat dalam suatu pelajaran maka ia 

akan mempunyai pengetahuan yang luas tentang pelajaran 

serta bagaimana manfaat belajar dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Faktor eksternal 

1) Aspek kognitif 

          Minat pada aspek kognitif berpusat seputar 

pertanyaan-pertanyaan sehingga seseorang yang memiliki 

minat terhadap suatu aktivitas akan mengerti dan 

mendapatkan banyak manfaat dari suatu aktivitas yang 

dilakukan. 

2) Aspek afektif 

          Aspek afektif atau emosi yang mendalam merupakan 

konsep yang menampakkan aspek kognitif dari minat yang 

ditampilkan dalam sikap terhadap aktivitas yang diminatinya. 
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3) Aspek psikomotorik 

         Aspek psikomotor lebih mengorientasikan pada proses 

tingkah laku atau pelaksana sebagai tindak lanjut dari nilai 

yang didapat melalui aspek kognitif dan diinternalisasikan 

melalui aspek afektif sehingga mengorganisasi dan 

diaplikasikan dalam bentuk nyata melalui aspek 

psikomotorik. 

2.1.2.4 Indikator Minat Belajar  

        Indikator minat belajar adalah sesuatu yang dapat memberikan 

petunjuk bahwa seseorang mempunyai minat untuk belajar. Indikator 

digunakan sebagai alat pemantau yang memberi petunjuk ke arah 

minat. Terdapat beberapa indikator peserta didik yang memiliki 

minat belajar yang tinggi melalui proses belajar di rumah maupun di 

sekolah.  

        Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada 

suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada 

dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri 

dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan 

tersebut, maka semakin besar minat. Suatu minat diekspresikan 

melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa peserta didik 

lebih menyukai suatu hal dari pada hal lainnya, dapat pula 

dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Peserta 

didik yang memiliki minat terhadap subyek tertentu cenderung untuk 
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memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subyek tersebut. 

(Slameto, 2013) 

        Minat belajar tersebut diukur menggunakan empat indikator  

yang dijadikan ukuran yaitu 1) ketertarikan untuk belajar, 2) 

perhatian dalam belajar, 3) motivasi belajar dan 4) pengetahuan. 

Sementara hasil belajar dalam penelitian ini berada pada kategori 

sedang (Nurhasanah, 2016). 

      Pendapat serupa dikemukakan oleh Makmum Khairani, peserta 

didik yang memiliki minat belajar memiliki gejala berupa: 

1) Adanya pemusatan perhatian pada pelajaran karena tertarik. 

2) Adanya perasaan senang terhadap objek yang memiliki sasaran. 

Adanya kemauan untuk melakukan kegiatan pembelajaran. 

(Makmum, 2016) 

    Minat belajar sebenarnya mengandung tiga unsur yaitu unsur 

kognisi (mengenal), emosi (perasaan), dan kondisi (kehendak). 

Hidayat (dalam Komari, 2015) membagi ketiga unsur tersebut 

menjadi beberapa indikator yang menentukan minat seseorang 

terhadap sesuatu yaitu: 

1) Keinginan.  

 Seseorang yang memiliki keinginan terhadap suatu kegiatan 

tentunya ia akan melakukan atas keinginan dirinya sendiri. 

Keinginan merupakan indikator minat yang datang dari dorongan 

diri, apabila yang dituju sesuatu yang nyata.  
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2) Perasaan senang 

 Seseorang yang memiliki perasaan senang atau suka dalam 

hal tertentu ia cenderung mengetahui hubungan antara perasaan 

dengan minat. 

3) Perhatian 

 Adanya perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas 

jiwa seseorang terhadap pengamatan, pengertian dan sebagainya 

dengan mengesampingkan yang lain. 

4) Perasaan tertarik 

 Minat bisa berhubungan dengan gaya gerak yang 

mendorong kita cenderung atau rasa tertarik pada orang, benda 

atau kegiatan ataupun bisa berupa pengalaman yang efektif yang 

dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. 

5) Giat belajar 

 Aktivitas di luar sekolah merupakan indikator yang dapat 

menunjukkan keberadaan minat pada diri peserta didik. 

6) Mengerjakan tugas 

 Kebiasaan mengerjakan tugas yang diberikan guru 

merupakan salah satu indikator yang menunjukkan minat peserta 

didik.  

7) Menaati peraturan 

 Orang yang berminat terhadap pelajaran dalam dirinya kan 

terdapat kecenderungan-kecenderungan yang kuat untuk 
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mematuhi dan menaati peraturan-peraturan yang ditetapkan 

karena ia mengetahui konsekuensinya. 

  Dari pemaparan teori-teori tersebut indikator minat belajar 

biologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perhatian 

peserta didik dalam pembelajaran, perasaan senang terhadap 

pembelajaran, daya tarik dan keinginan peserta didik untuk belajar, 

serta keaktifan peserta didik pada pembelajaran. 

2.1.3 Hasil Belajar Biologi 

2.1.3.1 Pengertian Hasil Belajar Biologi 

 Hasil belajar dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat 

dilakukan oleh peserta didik yang sebelumnya tidak dapat mereka 

lakukan, sebagai cerminan dari kompetensi peserta didik. Hasil 

belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan, sebagai interaksi dalam 

pembelajaran. Hasil pembelajaran dapat dijadikan tolak ukur untuk 

mengidentifikasi dan mengevaluasi tujuan pembelajaran (Andriani, 

2019). 

 Hasil belajar merupakan salah satu bagian terpenting dalam 

proses pembelajaran, karena hasil belajar merupakan hasil dari suatu 

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Jika dilihat dari sisi 

guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. 

Sedangkan dari sisi peserta didik hasil belajar merupakan 

berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar (Mitrayani, 2018). 
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 Hasil belajar menawarkan sarana yang perhatian dapat 

difokuskan pada prestasi murid yang sebenarnya dan ini merupakan 

ukuran yang lebih realistis dan asli dari nilai pendidikan dari ukuran 

masukan mengajar. Hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas 

mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik (Muizaddin, 

2016). 

 Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik 

setelah menerima pengalaman belajar. Hasil dari kegiatan belajar 

ditandai dengan adanya perubahan perilaku kearah positif yang 

relatif permanen pada diri orang yang belajar. Seseorang dapat 

dikatakan telah berhasil dalam belajar jika ia mampu menunjukkan 

adanya perubahan dalam dirinya. Perubahan-perubahan tersebut di 

antaranya dari segi kemampuan, keterampilan, atau sikapnya 

terhadap suatu objek (Wahjudi, 2015) 

 Biologi adalah salah satu mata pelajaran di Kelas X dan XI 

untuk kelas MIPA di SMA Negeri 5 Kendari. Menurut Imaningtyas 

(2013) menyatakan bahwa Biologi (Bios=hidup logos=ilmu) adalah 

ilmu yang mencakup tentang kajian makhluk hidup, dan interaksi 

antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Biologi terbagi atas 

banyak cabang ilmu, misalnya histology (mempelajari jaringan), 

sitologi (sel), taksonomi (klasifikasi makhluk hidup), ekologi 

(lingkungan), genetika (pewarisan sifat), ornitologi (burung), 

mikologi (jamur), botani (tumbuhan), dan zoologi (hewan).  
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 Pembelajaran biologi di sekolah menengah diharapkan dapat 

menjadikan wahana bagi peserta didik untuk mempelajari sendiri 

dan alam sekitar serta proses pengembangan lebih lanjut dalam 

penerapannya di kehidupan sehari-hari. Penting sekali bagi setiap 

guru memahami sebaik-baiknya tentang proses belajar peserta didik 

agar dapat memberikan bimbingan dan menyediakan lingkungan 

belajar yang tepat dan serasi bagi peserta didik (Lystiarin, 2016). 

   Pembelajaran biologi pada hakikatnya merupakan suatu proses 

untuk menghantarkan peserta didik ke tujuan belajarnya dan biologi 

itu sendiri berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. 

Biologi sebagai ilmu dapat diidentifikasikan melalui objek, benda 

alam, persoalan/ gejala yang ditunjukkan oleh alam serta proses 

keilmuan dalam menemukan konsep-konsep biologi. Pendidikan 

biologi harus diletakkan sebagai alat pendidikan bukan sebagai 

tujuan pendidikan sehingga konsekuensinya dalam pembelajaran 

hendaknya memberi pelajaran kepada subjek belajar untuk 

melakukan interaksi dengan objek belajar secara mandiri sehingga 

dapat mengeksplorasi dan menemukan konsep (Ibid, 2016).  

2.1.3.2 Tipe-Tipe Hasil Belajar 

 Menurut Robert M. Gagne (dalam Warti, 2016) menyatakan 

bahwa dilihat dari tujuan belajar ada tipe hasil belajar yaitu: 



29 
 

1. Kemampuan intelektual, adalah sejumlah kemampuan mulai dari 

baca, tulis, hitung sampai dengan kemampuan memperhitungkan 

kekuatan sebuah jembatan atau akibat devaluasi. 

2. Strategi kognitif, kemampuan mengatur cara belajar dan berpikir 

seseorang dalam arti yang seluas-luasnya, termasuk kemampuan 

memecahkan masalah. 

3. Informasi verbal, adalah kemampuan menyerap pengetahuan 

dalam arti informasi dan fakta termasuk kemampuan untuk 

mencari dan mengelola informasi. 

4. Keterampilan motorik, adalah kemampuan yang erat kaitannya 

dengan keterampilan fisik seperti keterampilan menulis, mengetik 

menggunakan jangka, busur dan lainnya. 

5. Sikap dan nilai, adalah kemampuan yang erat hubungannya 

dengan arah serta intensitas emosional yang dimiliki seseorang, 

sebagaimana dapat disimpulkan dari kecenderungannya 

bertingkah laku terhadap orang atau kejadian. 

2.1.3.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

   Menurut Saputra (2018: 26) hasil belajar dapat dipengaruhi oleh   

beberapa faktor, dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Faktor intern (dalam diri peserta didik) 

1) Faktor jasmaniah yaitu faktor kesehatan dan cacat tubuh. 

2) Faktor psikologis yaitu intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan dan kesiapan. 
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3) Faktor kelelahan yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan 

rohani. 

2. Faktor ekstern (faktor luar diri peserta didik)  

1) Faktor keluarga yaitu cara orang tua mendidik, relasi antara 

anggota keluarga, suasana rumah tangga, keadaan ekonomi 

keluarga, pengertian orang tua dan latar belakang 

kebudayaan. 

2) Faktor sekolah yaitu metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan peserta didik, relasi peserta didik dengan peserta 

didik, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar 

pelajaran, keadan gedung,  metode belajar dan tugas rumah. 

3) Faktor masyarakat yaitu kegiatan peserta didik dalam 

masyarakat, mass media, teman bergaul dan bentuk 

kehidupan. 

     Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Karena tinggi 

rendahnya hasil belajar peserta didik bukan hanya berasal dari dalam 

diri peserta didik tersebut akan tetapi faktor dari keluarga, sekolah, 

bahkan masyarakat juga dapat mempengaruhi hasil belajar. Sehingga 

guru di sekolah juga harus memperhatikan faktor eksternal dari setiap 

peserta didik (Karina, 2017). 
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2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sundus Nurmaulidina & Yogi Budi Bhakti 

(2020) yang berjudul “Pengaruh Media Pembelajaran Online Dalam 

Pemahaman Dan Minat Belajar Peserta didik Pada Konsep Pelajaran 

Fisika”. Penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif yang 

menggunakan teknik angket atau kuesioner dengan menggunakan rumus 

korelasi product moment, koefisien determinasi dan uji t. Hasil yang 

diperoleh dari penelitian menggunakan kuesioner di google form terhadap 

peserta didik menengah atas diperoleh 18,8% setuju dengan menggunakan 

media pembelajaran online dan 52,75% tidak setuju menggunakan media 

pembelajaran online. Dari hasil data tersebut menunjukkan bahwa minat 

belajar peserta didik lebih meningkat bila pembelajaran dilakukan di kelas.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hirdha Nurfarizi (2020) yang berjudul 

“Pengaruh Kuliah Online Terhadap Minat Belajar Pendidikan Agama 

Islam (PAI) di IAIN Samarinda”. Penelitian tersebut merupakan penelitian 

kuantitatif yang menggunakan teknik angket dengan menggunakan rumus 

korelasi product moment, koefisien determinasi dan uji t. Hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara kuliah online 

terhadap minat belajar mahapeserta didik PAI di IAIN Samarinda sebesar 

0,973 yang apabila diinterpretasikan dengan table berada di antara 0,80-

1,000 yang berarti tingkat hubungannya sangat kuat atau sangat tinggi.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Teti Ratnasih dan Heri Gunawam (2020) 

yang berjudul “Pembelajaran Daring Masa Pandemik Covid-19 pada 
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Calon Guru: Hambatan, Solusi dan Proyeksi”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat hambatan, solusi dan proyeksi terkait dengan 

pembelajaran daring. Berdasarkan data ditemukan bahwa walaupun sistem 

ini dapat dijadikan solusi bagi kondisi tertentu, beberapa hambatan seperti 

jaringan internet yang tidak stabil (23%) dan kuota terbatas (21%) menjadi 

dua aspek besar yang mengganggu proses pembelajaran daring. Hambatan 

tersebut mempengaruhi kondisi psikis responden (>90%), namun sebanyak 

72% responden memiliki aktivitas lain untuk menanggulangi gangguan 

tersebut . 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yulian Agung Firdaus (2012) yang berjudul 

“Pengaruh Minat Belajar dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar 

Siswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2018 Universitas 

Negeri Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan koefisien regresi (r) 

sebesar 0,278 yang berarti minat belajar dan motivasi belajar secara 

bersama-sama mempengaruhi prestasi belajar sebesar 27,8 dengan nilai 

Fhitung sebesar 3,678 dengan tingkat signifikansi uji Ftabel sebesar 0,029.  

5. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Chairuddin (2020) yang berjudul 

“Pengaruh Pembelajaran Online terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 5 

dan 6 MI Ma’Arif Gedangan Kec, Tuntang, Kab. Semarang Tahun Ajaran 

2020/2021. Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif kuantitatif 

yang menggunakan data angket dan dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pembelajaran online mampu menolong para siswa di 
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dalam situasi Covid-19, nilai terbukti dengan tidak adanya penurunan 

terhadap prestasi belajar mereka. 

2.3 Kerangka Pikir  

 1. Pengaruh Pembelajaran Online (X1) terhadap Hasil Belajar (Y) 

  Pembelajaran online saat ini merupakan salah satu jalan yang 

digunakan oleh pemerintah agar pendidikan di Indonesia tetap berjalan. 

Dengan adanya pembelajaran online merupakan sesuatu yang akan 

berdampak pada hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu kerangka 

pemikiran yang akan peneliti lakukan adalah bagaimana pengaruh 

pembelajaran online terhadap hasil belajar peserta didik. 

2. Pengaruh Minat Belajar (X2) Terhadap Hasil Belajar (Y) 

  Minat adalah rasa keinginan, rasa suka dan ketertarikan yang 

datang dari hati nurani terhadap sesuatu untuk mengetahui lebih, sehingga 

melakukan kegiatan belajar dengan rasa senang tanpa adanya paksaan. 

Rasa ketertarikan yang dimiliki dapat dikembangkan dengan rasa 

keingintahuan peserta didik sehingga dapat memperoleh nilai yang 

diharapkan. Minat belajar mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar 

peserta didik Kelas X dan XI SMA Negeri 5 Kendari. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa minat belajar dapat berpengaruh terhadap hasil belajar.  

  Minat mempunyai pengaruh yang besar terhadap proses dan 

pencapaian hasil belajar. Apabila materi pelajaran yang dipelajari tidak 

sesuai dengan minat peserta didik, maka peserta didik tidak akan tertarik 

untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Tidak ada daya tarik bagi peserta 
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didik mengakibatkan kerenggangan belajar. Keengganan belajar 

mengakibatkan tidak adanya kepuasan dari pelajaran tersebut. Namun 

sebaliknya, pelajaran yang menarik peserta didik, lebih mudah 

direncanakan karena minat menambah aktivitas belajar siswa (Berutu, 

2018). 

3. Pengaruh Pembelajaran Online (X1) dan Minat (X2) Secara Bersama 

terhadap Hasil Belajar (Y)   
 

  Pembelajaran online merupakan salah satu jalan yang digunakan 

oleh pemerintah saat ini agar pendidikan di Indonesia tetap dijalankan. 

Dengan penerapan pembelajaran online ini merupakan suatu hal yang 

baru dan akan berdampak pada hasil belajar peserta didik. Peserta didik 

akan berhasil belajarnya bila dalam dirinya ada kemauan, dorongan atau 

keinginan untuk belajar inilah yang disebut dengan minat.  

 Minat peserta didik akan mempengaruhi proses dan hasil 

belajarnya, apabila peserta didik tidak berminat dalam suatu pelajaran 

maka tidak dapat diharapkan bahwa peserta didik akan berhasil dengan 

baik dalam mempelajari hal tersebut, begitupun sebaliknya apabila 

peserta didik memiliki minat dalam suatu pelajaran maka dapat 

diharapkan bahwa hasilnya akan lebih baik. 

 Berdasarkan penjabaran tersebut, kerangka pikir penelitian ini 

dapat dilihat pada gambar berikut ini: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

2.4 Hipotesis Penelitian  

 Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir yang telah dikemukakan, 

maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan pembelajaran online terhadap hasil 

belajar biologi pada peserta didik SMA Negeri 5 Kendari.  

2. Terdapat pengaruh yang signifikan minat belajar terhadap hasil belajar 

biologi pada peserta didik SMA Negeri 5 Kendari.  

3. Terdapat pengaruh yang signifikan pembelajaran online dan minat belajar 

secara bersama-sama terhadap hasil belajar Biologi pada peserta didik 

SMA Negeri 5 Kendari.  

 

 

Y 
Hasil Belajar 

kognitif 

X2 
Minat Belajar 

1. Ketertarikan untuk  

belajar 
2. Perhatian  dalam belajar 
3. Keinginan  untuk belajar 
4. Keterlibatan peserta 

didik dalam proses 

pembelajaran. 
(Nurhasanah, 2016) 

X1  
Pembelajaran Online 

Indikator : 
1. Strategi intruksional 

 dalam pembelajaran 

2. Sikap peserta didik 

3. Semangat peserta didik. 

(Arnesi, 2015) 
 


