
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

     Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk membina 

dan membawa manusia ke arah kehidupan yang semakin kompleks. Setiap 

manusia yang berpendidikan akan mengalami perubahan dan perkembangan 

dalam kehidupannya. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting 

dalam mencerdaskan dan hal utama dalam perkembangan serta pembangunan 

suatu bangsa (Marlina, 2013).  

Menurut pandangan Islam, pendidikan merupakan suatu kewajiban. 

Agama Islam adalah agama ilmu pengetahuan dan cahaya, tidak sempurna 

agama seseorang yang hidup dalam kebodohan dan kegelapan. Oleh karena 

itu sebagai umat muslim kita diwajibkan untuk menuntut ilmu karena dengan 

ilmu maka kehidupan seseorang akan lebih baik. Orang-orang yang berilmu 

sesungguhnya memiliki derajat yang lebih baik dari pada yang tidak berilmu. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al  -Mujadalah Ayat 11:  

بِيز   لُون  خ  ا ت ْعم  ُ بِم  َّللاه اٍت ۚ و  ج  ر  الهِذيه  أُوتُوا اْلِعْلم  د  نُوا ِمْنُكْم و  ُ الهِذيه  آم   ي ْزف عِ َّللاه

Artinya: 

“Maka Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman 

diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan 

Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Mujadalah:11). 

 

Dalam ayat tersebut Allah SWT berfirman bahwa sesungguhnya Allah 

akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang 

yang memiliki pengetahuan. Jadi, sangat jelas bahwa orang-orang yang 
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memiliki ilmu pengetahuan akan diberikan keistimewaan oleh Allah SWT. 

Untuk memperoleh pengetahuan salah satunya adalah melalui pendidikan, hal 

inilah yang menjadi dasar mengenai keutamaan menuntut ilmu bagi orang-

orang yang beriman karena sesungguhnya tidaklah sama antara orang yang 

berilmu dan yang tidak berilmu. 

Menuntut ilmu atau belajar merupakan suatu keharusan bagi setiap 

manusia. Karena dengan belajar, seseorang bisa berubah dari tidak tahu 

menjadi tahu. Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu kondisi yang 

dengan sengaja diciptakan. Seluruh proses pendidikan di sekolah, kegiatan 

belajar merupakan kegiatan yang paling pokok, artinya berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung pada bagaimana proses 

pembelajaran yang dialami peserta didik sebagai anak didik. 

     Hasil pendidikan yang diperoleh warga Negara diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara individu 

maupun keseluruhan di masa kini dan di masa yang akan datang. 

Sebagaimana yang tercantum dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional Bab II. Pasal 3 yang berbunyi: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan warga Negara yang 

bertanggung jawab (UU, 2003). 

 

 Perkembangan zaman yang semakin pesat tentu membawa berbagai 

dampak positif dan negatif termasuk dalam ranah pendidikan. Tidak dapat 
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dipungkiri pendidikan harus selalu beriringan dengan teknologi agar tidak 

terjadi kesenjangan di dalamnya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan 

informasi yang semakin pesat mampu menimbulkan rasa butuh akan suatu 

mekanisme belajar yang berbasis teknologi informasi agar tidak terkesan 

tertinggal zaman.  

 Pembelajaran online merupakan pembelajaran jarak jauh dengan 

sekumpulan metode pengajaran dimana terdapat aktivitas pengajaran yang 

dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Pembelajaran online 

diselenggarakan melalui jejaring internet dan web, artinya bahwa penggunaan 

pembelajaran online melibatkan unsur teknologi sebagai sarana dan jaringan 

internet sebagai sistem (Fitriyani, 2020). 

 Konsep pembelajaran berbasis internet pun menuai pro dan kontra. 

Salah satu yang mengandung pro dan kontra adalah pengaruh pembelajaran 

online terhadap minat belajar peserta didik. Pembelajaran online dapat menarik 

minat belajar dengan segala konsepnya yang tidak monoton. Namun 

pembelajaran online juga dapat menurunkan minat belajar peserta didik 

dikarenakan tidak bertemu secara langsung dengan gurunya dan lebih paham 

jika mendapatkan penjelasan langsung dari guru.  

 Pembelajaran online berpengaruh terhadap minat belajar peserta didik 

dikarenakan pembelajaran yang berbeda dari pembelajaran di kelas. Kurang 

menariknya suatu pembelajaran dapat menurunkan minat belajar peserta didik 

sehingga menyebabkan peserta didik mudah bosan ketika pembelajaran online 

sedang berlangsung. Oleh karena itu guru harus menciptakan pembelajaran 
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online yang menarik dan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik itu 

kembali. 

 Tenaga pendidik telah mengerahkan segala upaya untuk 

meningkatkan gairah atau minat belajar peserta didik yang semakin hari 

semakin menurun dengan melalui pembelajaran online yang telah ditunjang 

oleh berbagai media pendukung. Dengan beragam kecanggihan yang telah 

melekat pada teknologi, tentu para tenaga pendidik berharap proses 

pembelajaran mampu terealisasikan secara efektif dan efisien untuk 

meningkatkan minat belajar peserta didik.  

 Minat adalah sesuatu yang hadir dalam diri seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Menurut Winkel, minat merupakan perasaan senang yang 

diperkuat dengan sikap positif. Minat juga dapat diartikan sebagai 

kecondongan hati atau jiwa manusia untuk fokus pada suatu kegiatan. 

Seseorang yang berminat terhadap suatu kegiatan dan memperhatikan kegiatan 

itu secara konsisten dan  diiringi dengan rasa senang.  

 Menurut Gie (dalam Nurfarini 2020) berpendapat bahwa pentingnya 

minat berkaitan dengan studi yaitu mampu menciptakan perhatian yang lebih 

terhadap sesuatu, membantu peserta didik dalam berkonsentrasi belajar, 

mencegah adanya gangguan dari luar, mampu membuat pembelajaran lebih 

melekat dalam ingatan, dan meminimalisir rasa jenuh dalam pembelajaran. 

 Minat belajar adalah suatu keinginan dan ketertarikan peserta didik 

terhadap pelajaran disertai dengan perhatian dan keaktifan untuk menguasai 

pengetahuan dan pengalaman yang disertai dengan rasa senang dan diperoleh 
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kepuasan. Minat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hail 

belajar. Minat berpengaruh besar terhadap hasil belajar, karena apabila bahan 

pembelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat peserta didik, maka 

peserta didik tidak akan belajar dengan baik sehingga tidak memperoleh 

kepuasan dari pelajaran tersebut. 

 Menurut Suprijono (dalam siregar, 2017) berpendapat bahwa hasil 

belajar merupakan pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian, sikap-sikap, 

apresiasi dan keterampilan. Hasil belajar belajar yang bermutu mungkin hanya 

dapat dicapai melalui proses pembelajaran yang bermutu. Berdasarkan hal 

tersebut diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik.  

 Catharina Tri Anni (dalam Ismawati, 2011) menyatakan bahwa hasil 

belajar merupakan suatu perubahan perilaku yang diperoleh pelajar setelah 

melalui proses pembelajaran. Hasil belajar berperan penting dalam proses 

pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan 

informasi kepada guru terkait kemajuan peserta didik dalam upaya mencapai 

tujuan belajar melalui kegiatan belajarnya. 

 Hasil belajar mempunyai kedudukan yang sangat penting dan tidak 

dapat dipisahkan dari proses pembelajaran. Hasil belajar merupakan bagian 

akhir dari proses belajar dengan kata lain tujuan dari belajar adalah mendapat 

hasil belajar yang baik.. Dengan hasil belajar guru dapat mengetahui apakah 

peserta didik sudah mencapai kompetensi yang sudah ditetapkan. Hasil belajar 

yang tinggi atau rendah menunjukkan keberhasilan guru dalam menyampaikan 

materi pelajaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar para 
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peserta didik yaitu kemampuan peserta didik, kemampuan guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran dan lingkungan sekitar peserta didik. 

 Keberhasilan pendidikan sebagai sebuah proses ditunjukkan dari hasil 

belajar yang diperoleh melalui kegiatan evaluasi. Beberapa kegiatan evaluasi 

yang biasa dilakukan di sekolah mencakup ulangan harian, ujian tengah 

semester, sampai ujian akhir semester. Evaluasi tersebut berlaku untuk semua 

mata pelajaran termasuk Biologi. Biologi adalah salah satu mata pelajaran yang 

ada di sekolah menengah atas sebagai pendidikan IPA. Dalam kenyataannya 

banyak peserta didik yang menganggap bahwa Biologi merupakan mata 

pelajaran yang sulit, membosankan, dan terlalu banyak hafalan. Hal tersebut 

juga berlaku pada peserta didik di SMA Negeri 5 Kendari. 

 SMA Negeri 5 Kendari merupakan salah satu Sekolah Negeri di Kota 

Kendari yang memiliki berbagai fasilitas penunjang pendidikan, terdapat guru-

guru dengan kualitas terbaik yang kompeten di bidangnya, kegiatan penunjang 

pembelajaran seperti ekstrakurikuler (ekskul), organisasi peserta didik, 

komunitas belajar, tim olahraga dan perpustakaan sehingga peserta didik dapat 

belajar secara maksimal dengan segala fasilitas tersebut. 

 Masih ada beberapa masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran 

khususnya dalam proses pembelajaran online Biologi. Hal ini berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara awal kepada salah satu guru biologi di SMA Negeri 

5 Kendari yaitu Rusman Maeda dalam wawancara tersebut, beliau mengatakan 

bahwa “terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran online, guru 

diwajibkan membuat rancangan pembelajaran itu menggunakan aplikasi seperti 
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google meet atau zoom tergantung dari guru masing-masing mata pelajaran. 

Adanya pembelajaran online ini dapat mempengaruhi minat dan hasil belajar 

peserta didik, karena salah satu kendala yang dihadapi oleh peserta didik pada 

saat pembelajaran online yaitu tidak adanya paket data dan jaringan yang 

kurang bagus sehingga peserta didik yang tadinya memiliki keinginan untuk 

belajar tetapi adanya kendala tersebut maka minat belajarnya akan hilang 

sehingga nantinya akan mempengaruhi hasil belajar yang diperoleh peserta 

didik. Dalam hal ini menyebabkan hasil belajar Biologi belum sesuai dengan 

KBM. KBM yang ditetapkan di SMA Negeri 5 Kendari pada pembelajaran 

Biologi yaitu 68”. Sehingga dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian di SMA Negeri 5 Kendari dengan melihat adanya problem-problem 

yang dialami peserta didik berdasarkan observasi awal dan wawancara peneliti.  

 Berdasarkan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Novita 

Arnesi (2015) yang berjudul “Pengaruh Media Pembelajaran Online-Offline 

dan Komunikasi Interpersonal terhadap Hasil Belajar Bahasa Inggris” 

menyatakan bahwa penggunaan media pembelajaran online lebih baik dalam 

meningkatkan pengetahuan peserta didik dalam pembelajaran Bahasa Inggris 

dibandingkan dengan pembelajaran secara langsung atau offline. Hal ini 

dikarenakan media pembelajaran online adalah sistem belajar yang terbuka dan 

tersebar dengan menggunakan perangkat pedagogi (alat bantu pendidikan), 

yang dimungkinkan melalui internet dan teknologi berbasis jaringan untuk 

memfasilitasi pembentukan proses pembelajaran. 
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 Tujuan yang dicapai agar peserta didik mempunyai minat dan 

kemampuan yang baik terhadap biologi berimplikasi pada tugas dan tanggung 

jawab yang sangat strategis pada guru-guru biologi di kelas-kelas awal. Mereka 

dituntut untuk membantu peserta didik mendapatkan pemahaman yang baik 

terhadap konsep-konsep dan prinsip-prinsip biologi untuk memudahkan 

mereka mempelajari biologi di kelas yang lebih tinggi. Namun pada 

kenyataannya peserta didik seringkali tidak mampu mencapai tujuan belajarnya 

atau tidak memperoleh perubahan tingkah laku sebagaimana yang diharapkan. 

  Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembelajaran Online dan 

Minat terhadap Hasil Belajar Biologi Pada Peserta Didik SMA Negeri 5 

Kendari”.  

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka identifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran online pada mata 

pelajaran Biologi. 

2. Rendahnya minat belajar peserta didik pada mata pelajaran Biologi. 

3. Hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Biologi belum optimal. 

1.3 Batasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

diuraikan dan untuk menjaga agar permasalahan tidak meluas, maka peneliti 
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ini difokuskan pada pembelajaran online dan minat belajar terhadap hasil 

mata pelajaran Biologi pada peserta didik SMA Negeri 5 Kendari 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah 

yang sudah dijelaskan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah pembelajaran online berpengaruh terhadap hasil belajar biologi 

pada peserta didik SMA Negeri 5 Kendari? 

2. Apakah minat belajar berpengaruh terhadap hasil belajar biologi pada 

peserta didik SMA Negeri 5 Kendari? 

3. Apakah pembelajaran online dan minat belajar berpengaruh secara 

bersama terhadap hasil belajar biologi pada peserta didik SMA Negeri 5 

Kendari? 

1.5 Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan tujuan 

diadakan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran online terhadap hasil belajar 

biologi pada peserta didik SMA Negeri 5 Kendari. 

2. Untuk mengetahui pengaruh minat terhadap hasil belajar biologi pada 

peserta didik SMA Negeri 5 Kendari. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran online dan minat belajar secara 

bersama-sama terhadap hasil belajar biologi pada peserta didik SMA 

Negeri 5 Kendari.  
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1.6 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, maka diharapkan 

penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:  

1. Secara Teoritis 

    Penelitian ini digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan 

pengetahuan dan wawasan di bidang pendidikan mengenai pengaruh 

pembelajaran online terhadap minat belajar dan hasil belajar peserta didik. 

2. Secara Praktis 

1. Bagi Peneliti 

     Melalui penelitian ini diharapkan penelitian dapat menambah 

wawasan, pengalaman, dan pengetahuan mengenai pengaruh 

pembelajaran online dan minat belajar terhadap hasil belajar peserta 

didik. 

2. Bagi Pihak Sekolah 

     Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

yang bermanfaat dan bahan evaluasi bagi pengelola pendidikan, 

sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

3. Bagi Peserta Didik 

     Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

peserta didik mengenai faktor pembelajaran online yang dapat 

mempengaruhi minat belajar dan hasil belajar. 
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4. Bagi IAIN Kendari 

     Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan sehingga tercapai tujuan pendidikan yang 

diselenggarakan di IAIN Kendari. 

1.7 Definisi Operasional 

 Untuk menghindari salah pengertian dalam penelitian ini ada beberapa 

batasan istilah yang digunakan sebagai judul penelitian. Adapun batasan 

istilahnya adalah sebagai berikut: 

1.7.1 Pembelajaran Online 

   Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang 

menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, 

fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis 

interaksi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran online ini dilakukan 

untuk mengganti kegiatan pembelajaran langsung. Pembelajaran online 

dapat dikatakan efektif apabila peserta didik dapat mencapai tujuan 

pembelajaran dan peserta didik aktif dengan adanya interaksi antara 

guru dan peserta didik dalam pembelajaran tersebut dan tidak berpusat 

kepada guru saja. Menurut Dabbagh ada tiga indikator pembelajaran 

online yaitu strategi instruksional dalam pembelajaran, sikap peserta 

didik dan semangat peserta didik.  

1.7.2 Minat Belajar 

     Minat belajar merupakan dorongan batin yang tumbuh dari 

seorang peserta didik untuk meningkatkan kebiasaan belajar. Minat 
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belajar akan tumbuh saat peserta didik memiliki keinginan untuk 

meraih nilai terbaik, atau ingin memenangkan persaingan dalam belajar 

dengan peserta didik  yang lain.. Menurut Nurhasanah minat belajar 

dapat diukur menggunakan empat indikator yaitu ketertarikan untuk 

belajar, perhatian dalam belajar, motivasi belajar dan pengetahuan.  

1.7.3 Hasil Belajar Biologi  

    Hasil belajar adalah tolak ukur yang digunakan untuk menentukan 

tingkat keberhasilan seseorang dalam proses pembelajaran. Hasil 

belajar yang dimaksud adalah hasil belajar pada ranah kognitif. Hasil 

belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi dan dan rata nilai ulangan 

harian Biologi yang dapat diperoleh dari buku nilai guru Biologi. 

 

  


