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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Deskripsi konseptual 

2.1.1 Motivasi Belajar 

Menurut Sardiman (2011: 11)Motivasi belajar adalahdorongan, 

keinginan untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan dengan 

memberikan yang terbaik pada dirinyademi tercapainya tujuan ya 

ng diinginkan. motivasi adalah serangka untuk menyediakan kondisi-

kondisi tertentu sehingga seseorang tersebut mau dan ingin melakukan 

sesuatu.  

  Menurut Dimyanti dan Mudjiono (2013: 40) menyatakan, motivasi 

adalah dorongan mental yang menggerakan dan mengarahkan perilaku 

manusia dan perilaku belajar. Sehingga motivasi belajar adalah dorongan 

yang mengaktifkan, penggerakan, menyalurkandan mengarahkan sikap dan 

perilaku seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Menurut para ahli dapat bahwa motivasi belajar adalah dorongan dasar 

yang menggerakan seseorang bertingkah laku menggunakan perasaan dan 

reaksi untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi belajar dapat berperan 

penting dalam proses pembelajaran sehingga dapat mengikuti proses 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan yang di harapkan ( Mappease: 2013). 

  Pada dasarnya motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk 

menggerakkan, mengarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia 
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terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau 

tujuan tertentu (Hamdu, 2011: 83). 

Motivasi belajar sangat berfungsi guna menumbuhkan kemauan dan 

semangat belajar siswa menurut Sardiman (2012: 85), mengemukakan 

bahwa fungsi motivasi dibagi menjadi tiga yaitu: 1) mendorong manusia 

untuk berbuat; 2) menentukan arah pembuatan; 3) menyeleksi perbuatan. 

Menurut Hamalik (2011: 161), fungsi motivasi meliputi: 1) mendorong 

timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan; 2) motivasi berfungsi sebagai 

pengarah; 3) motivasi berfungsi sebagai penggerak.  

  Siswa yang mempunyai motivasi belajar akan memiliki pengetahuan 

yang lebih, karena siswa tersebut mempunyai keinginan untuk 

mendapatkan prestasi belajar yang baik. Motivasi belajar memberikan 

dorongan kepada siswa supaya melakukan kegiatan yang bermafaat. Oleh 

karena itu ada macam- macam motivasi belajar dapat di lihat dari berbagai 

sudut pandang, menurut Sardiman (2014: 89-90). 1)motivasi instrinsik 

adalah motif- motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu 

dirangsang dari luar karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan 

untuk melakukan sesuatu; 2) Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang 

aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Motivasi 

ekstrinsik apabila dilihat dari segi tujuannya, tidak secara langsung 

bergantung pada esensi yang dilakukan. 

  Dalam motivasi belajar, siswa yang mempunyai motivasi intrinsik 

dapat terlihat dari belajarnya. Aktivitas belajar dimulai dari diteruskan 
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berdasarkan suatu dorongan yang ada di dalam dirinya dan akan terkait 

dengan belajarnya. Sedangkan siswa yang mempunyai motivasi ekstrinsik 

dapat terlihat dalam aktivitas belajar yang di mulai dan di teruskan 

berdasarkan dorongan dari luar (Sunandi, 2013). 

Faktor- faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi belajar siswa 

Sukandi(2015: 64) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi motivasi prestasi belajar siswa, yaitu sebagai berikut: 1) 

pengalaman pada tahun-tahun pertama kehidupan adanya perbedaan 

pengalaman masa lalu pada setiap orang menyebabkan terjadinya variasi 

terhadap tinggi rendahnya kecenderungan untuk berprestasi pada diri 

seseorang; 2) latar belakang budaya tempat seseorang di besarkan, bila 

dibesarkan pada budaya yang menekankan pada pentingnya keuletan, kerja 

keras, sikap inisiatif, dan kompetitifi; 3) peniruan tingkah laku 

(Modelling), melalui modeling, anak mengambil atau meniru banyak 

karakteristik dari model ; 4) lingkungan tempat proses pembelajaran 

berlangsung ; 5) harapan orang tua terhadap anaknya, orang tua yang 

mengharapkan anaknya bekerja keras dan berjuang untuk mencapai sukses 

akan mendorong anak tersebut untuk bertingkahlaku yang mengarah 

kepada pencapaian prestasi( Suprihatin, 2015). 

  Upaya meningkatkan motivasi belajar siswa dalam kegiatan belajar di 

sekolah, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh guru 

diungkapkan oleh  Sardiman (2011:92) yaitu: 1) memberi angka, angka 

dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan   belajarnya; 2) hadiah 
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dapat menjadi motivasi yang kuat, siswa tertarik pada bidang tertentu yang 

akan diberikan hadiah; 3) kompetisi persaingan, baik yang individu atau 

kelompok, dapat menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi belajar; 4) 

ego-involvement menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan 

pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja 

keras adalah sebagian salah satu bentuk motivasi yang cukup penting; 5) 

memberi ulangan para siswa akan giat belajar kalau mengetahui akan di 

adakan ulan; 6) mengetahui hasil, mengetahui hasil belajar dijadikan 

sebagai alat motivasi, dengan mengetahui hasil belajarnya, siswa akan 

terdorong untuk belajar lebih giat; 7) pujian apabila ada siswa yang 

berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka perlu diberikan pujia; 

8) hukuman adalah bentuk reinforcement yang negatif, tetapi jika di 

berikan secara tepat dan bijaksana, bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena 

itu, guru harus memahami prinsip- prinsip pemberian hukuman tersebut. 

  Pendapat lain upaya meningkatkan motivasi belajar siswa menurut  

Hamalik, (2011: 166), sebagai berikut: 1) Memberi angka; 2) Pujian;3) 

Hadiah;4) Kerja kelompok;5) Persaingan;6) Tujuan dan level of 

aspiration;7) Penilaian;8) Karyawisata dan ekskrusi;9) Film pendidikan; 

10) Belajar melalui radio. 

Dari uraian di atas dapat disintesiskan bahwa, motivasi   adalah 

dorongan mental yang menggerakan, mengarahkan perilaku manusia dan 

perilaku belajar, dengan indikator yaitu:1) kesadaran melakukan belajar; 2) 

memiliki kreativitas; 3) keinginan mempunyai nilai yang bagus; 4) 
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memiliki tujuan tertentu; 5) menyelesaikan tugas sesuai dengan waktunya; 

6) tidak mudah bosan;  7) selalu mengerjakan tugas dengan maksimal. 

2.1.2Minat Belajar 

  Seseorang yang memiliki minat terhadap sesuatu dengan sendirinya 

akan melakukan hal yang diinginkannya tanpa paksaan dari orang lain. 

Suprijanto menyatakan bahwa minat belajar merupakan keinginan yang 

datang dari hati nurani untuk ikut serta dalam kegiatan belajar. Belajar 

dengan minat akan mendorong siswa belajar lebih baik dari pada belajar 

tanpa minat. Minat belajar timbul apabila siswa tertarik akan belajar karena 

sesuai dengan kebutuhannya dan merasa bahwa belajar itu penting bagi 

dirinya (Suprijanto, 2015). 

  Menurut Slameto (2013: 54) dalam Asmani mengatakan bahwa:” 

Minat adalah rasa lebih suka dan ketertarikan pada suatau hal atau aktivitas 

tertentu, tanpa ada yang menyuruh.”Demikian di dalam jiwa seseorang 

yang memperhatikan sesuatu ia mulai dengan menaruh minat terhadap hal 

itu. Minat itu erat hubungannya dengan kepribadian seseorang; ketiga 

fungsi jiwa; kognisi, emosi dan konasi terdapat dalam minat kadang minat 

itu timbul dengan sendirinya, dan kadang-kadang perlu diusahakan. 

Minat merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan 

pendidikan. Dampak dari adanya minat belajar dapat menumbuhkan 

metode baru dalam belajar peserta didik. Belajar dikatakan berhasil jika 

dapat menumbuhkan sikap, tingkah laku, dan cara berfikir dalam 

memecahkan permasalahan-permasalahan yang di hadapi. Minat 
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merupakan tenaga penggerak yang dipercaya ampuh dalam proses belajar 

oleh sebab itu, sudah semestinya pengajaran member pelluang yang lebih 

besar bagi perkembangan minat seseorang peserta didik. Minat erat sekali 

hubungannya dengan perasaan suka dan tidak suka, tertarik dan tidak 

tertarik (Astuti, 2015: 71). 

Minat yaitu 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 diluar 

diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, akan semakin besar 

minat, minat berarti kecenderungan dan kegiatan yang tinggi atau 

keinginan yang besar terhadap sesuatu (Maesaroh, 2013: 158). 

Minat belajar merupakan perhatian , daya dorong tiap-tiap individu 

untuk belajar dan kesenangan yang dapat menjadikan minat itu timbul pada 

diri seseorang. Jadi minat belajar adalah sesuatu keinginan atau kemauan 

yang disertai perhatian dan keaktifan yang disengaja yang akhirnya 

melahirkan rasa senang dalam perubahan tingkah laku, baik berupa 

pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Minat merupakan salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi usaha yang dilakukan seseorang, minat 

yang kuat akan menimbulkan usaha yang gigih, serius dan tidak mudah 

putus asa dalam menghadapi tantangan (Supardi, 2013: 75). 

Minat belajar merupakan keinginan siswa untuk mewujudkan 

harapan guru, orang tua dan teman bahwa dirinya termasuk siswa yang 

memiliki kemampuan dan kecakapan dalam belajar. Dengan tercapainya 
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keinginan tersebut maka akan tumbuh minat belajar. Minat belajar 

merupakan dorongan batin yang tumbuh dari seseorang siswa untuk 

meningkatkan kebiasaan belajar. Minat belajar akan tumbuh saat siswa 

memiliki keinginan untuk meraih nilai terbaik atau ingin memenangkan 

persaingan dalam belajar dengan siswa lainnya, minat belajar juga dapat 

dibangun dengan menetapkan cita-cita yang tinggi sesuai dengan bakat dan 

kemampuan siswa (Gusnawati, 2015: 32). 

  Minat sebagai salah satu faktor internal, mempunyai peranan dalam 

menunjang hasil belajar siswa. Siswa yang tidak berminat terhadap bahan 

pelajaran akan menunjukan sikap yang kurang simpatik, malas dan tidak 

bergairah mengikuti proses belajar mengajar. Minat sangat besar 

pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari 

tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan 

sebaik-baiknya karena tidak ada daya tarik baginya (Tiya, 2015: 18). 

 Minat belajar dapat didefinisikan sebagai ketertarikan atau rasa suka dari 

dalam diri siswa sebagai wujud kemauan untuk melaksanakan suatu 

kegiatan pembelajaran yang di ekspresikan melalui partisipasi dalam proses 

pembelajaran agar mencapai prestasi yang diharapkan (Tiya, 2015: 19). 

  Minat belajar merupakan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk 

atau keterangan bahwa seseorang memiliki minat untuk belajar. Indikator 

digunakan sebagai alat pemantau yang member petunjuk ke arah minat. 

Terdapat beberapa indikator siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi 
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melalui proses belajar di rumah maupun di sekolah. Slameto menyatakan 

bahwa: 

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

atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di 

luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka semakin besar 

minat. Suatu minat di diekspresikan melalui suatu pernyataan yang 

menunjukan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal dari pada hal lainnya, 

dapat pula dimanisfestikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Siswa 

yang memiliki minat terhadap subyek tertentu cenderung untuk 

memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subyek tersebut (Slameto, 

2013). 

  Minat belajar tersebut diukur menggunakan empat indikator yang 

dijadikan ukuran yaitu ketertarikan untuk belajar, perhatian dalam belajar, 

motivasi belajar dan pengetahuan. Sementara hasil belajar dalam penelitian 

ini berada pada kategori sedang (Nurhasanah, 2016). 

Dari uraian di atas dapat di sintesiskan bahwa minat belajar merupakan 

ketertarikan atau rasa suka dalam diri siswa dalam bentuk wujud 

kemauanuntuk melakukan suatu kegiatan pembelajaran, dengan indikator 

yaitu: 1)  keinginan untuk belajar; 2) ketertarikan terhadap belajar; 3) 

perhatian dalam proses pembelajaran; 4) keaktifan dalam proses 

pembelajaran; 5) tujuan akhir untuk memahami materi yang disampaikan. 
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2.1.3 Prestasi Belajar  

  Setiap kegiatan proses pembelajaran memiliki suatu sasaran atau 

tujuan yang akan di capai. Tujuan itu bertahap dan berjenjang mulai dari 

yang operasional dan konkret yaitu tujuan pembelajaran yang khusus, 

tujuan pembelajaran umum, tujuan pembelajaran kurikuler, tujuan 

pembelajaran nasional sampai pada tujuan yang bersifat universal. Persepsi 

guru maupun persepsi siswa mengenai sasaran akhir kegiatan belajar 

mengajar akan mempengaruhi persepsi siswa mengenai sasaran akhir 

kegiatan belajar mengajar akan mempengaruhi persepsi mereka terhadap 

kegiatan pembelajaran.”Keberhasilan belajar peserta didik tidak semata-

mata ditentukan oleh kemampuan yang dimilikinya, akan tetapi juga 

ditentukan oleh minat , perhatian, dan motivasi belajarnya.( Rohani, 2014)” 

Sedangkan Marsun dan Martinah mengatakan bahwa: 

  Prestasi belajar merupakan hasil kegiatan belajar, yaitu sejauh mana 

peserta didik menguasai bahan pelajaran yang di ajarkan, yang diikuti oleh 

munculnya perasaan puas bahwa ia telah melakukan sesuatu dengan baik. 

Hal ini berarti prestasi belajar hanya bisa diketahui jika telah dilakukan 

penilaian terhadap hasil belajar siswa(Pratiwi: 2015). 

Prestasi belajar peserta didik merupakan hasil akhir atas 

dilaksanakannya kegiatan pembelajaran di sekolah. Prestasi belajar dapat 

ditingkatkan melalui usaha sadar yang dilakukan secara sistematis 

mengarah kepada perubahan yang positif yang kemudian disebut dengan 

proses belajar. Akhir dari proses belajar adalah perolehan suatu hasil atau 
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prestasi belajar siswa di sekolah. Hasil belajar siswa di kelas terkumpul 

dalam himpunan hasil belajar kelas. Semua hasil belajar tersebut 

merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tidak mengajar. 

  Prestasi belajar merupakan hasil yang di peroleh seseorang dalam 

belajar sesuai kapasitas (kemampuan, kecakapan, dan kesanggupan) yang 

dimilikinya. Kapasitas yang terdapat dalam individu antara lain intelegensi, 

bakat, minat, dan motivasi yang semuanya itu memengaruhi pencapaian 

belajar yang maksimal. Prestasi belajar adalah kecakapan nyata atau actual 

yang menunjukan adanya aspek kecakapan yang segera didemonstrasiakan 

dan diujikan karena merupakan hasil dari usaha belajar yang di capai di 

sekolah baik berupa pengetahuan, sikap, atau keterampilan yang 

dimanisfestasikan dalam bentuk nilai (Pratiwi, 2015). 

Prestasi belajar adalah hasil atau taraf kemampuan yang telah dicapai 

peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu 

tertentu baik berupa perubahan tingkahlaku dan pengetahuan dan kemudian 

akan di ukur dan dinilai yang kemudian diwujudkan dalam anggka atau 

pernyataan. Prestasi belajar merupakan perubahan kemampuan dan 

keterampilan yang di miliki peserta didik setelah ia mengikuti serangkaian 

kegiatan belajar mengajar. Semakin terampil ia menguasai berbagai 

informasi dan keterampilanyang di berikan maka semakin baik pula 

prestasi yang di capai (Astuti, 2015: 70). 

Prestasi belajar adalah tingkah laku anak dalam mempelajari pelajaran 

di sekolah yang di nyatakan dengan skor, yang diperoleh dari hasil tes 
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mengenai dari sejumlah pelajaran. Jadi prestasi belajar yang di capai anak 

dapat di ketahui dengan pencapaian nilai ujian yang di peroleh anak, baik 

ujian yang berbentuk tes maupun non tes (Umar, 2015: 21). 

Prestasi adalah pengetahuan yang diperoleh atau keterampilan yang 

dikembangkan dalam pelajaran di sekolah yang biasanya di tunjukan 

dengan nilai-nilai yang diberikan oleh guru, dan nilai tersebut bisa dengan 

dengan nilai tinggi, sedang, dan rendah (Maesaroh, 2013: 159). 

Prestasi belajar tidak dapat di pisahkan dari perbuatan belajar, karena 

belajar merupakan suatu proses, sedangkan prestasi belajar adalah hasil 

dari proses pembelajaran tersebut. Prestasi belajar merupakan hasil yang 

telah dicapai, dilakukan atau di kerjakan oleh seseorang itu sendiri pada 

jangka waktu tertentu dan dicatat dalam buku rapor sekolah (Thaib, 2013: 

387). 

Menurut winkel (2011: 76) mengemukakan bahwa prestasi belajar 

merupakan bukti keberhasilan yang telah di capai oleh seseorang. Prestasi 

belajar merupakan hasil maksimum yang di capai oleh seseorang yang 

telah melaksanakan usaha-usaha hasil belajar (Mulyaningsih, 2014: 443). 

Prestasi belajar adalah tingkat kemanusiaan yang di miliki siswa dalam 

menerima, menolak dan menilai informassssi-informasi yang diperoleh 

dalam proses belajar mengajar. Prestasi belajar seseorang sesuai dengan 

tingkat keberhasilan sesuatu dalam mempelajari materi pelajaran yang di 

nyatakan dalam bentuk nilai atau raportsetiap bidang studi setelah 

mengalami prosebs belajar mengajar. Prestasi belajar siswa dapat di 
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ketahui setelah dadakan evaluasi. Hasil dari evaluasi dapat memperlihatkan 

tentang tinggi atau rendahnya prestasi belajar siswa (Hamdu, 2011: 83). 

Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan 

yang dikembangan oleh mata pelajaran. Lazimnya menunjukkan dengan 

nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. Prestasi belajar yang 

diberikan oleh siswa, berdasarkan kemampuan internal yang diperolehnya 

seusai dengan tujuan instruksional, menamampakkan hasil belajar. Dalam 

proses belajar merupakan cerminan capaian tingkat penguasaan materi oleh 

siswa yang diperoleh dari proses pengukuran. (Laila, 2017: 30) 

Prestasi belajar adalah hasil pengukuran serta penilaian hasil usaha 

belajar dalam setiap perbuatan siswa untuk mencapai tujuan yang selalu 

diikuti dengan pengukuran dan penilaian. Prestasi belajar adalah hasil yang 

telah dicapai seseorang dalam melakukan kegiatan. Prestasi belajar 

merupakan kecapakan atau hasil kongkrit yang dapat dicapai pada saat atau 

periode tertentu (Rahma, 2016: 33). 

Dalam proses pembelajaran perlu adanya interaksi yang aktif antara 

guru dengan siswa, siswa dengan guru dan siswa dengan siswa perlu 

dikembangkan oleh guru sehingga prestasi belajar biologi dapat mencapai 

keberhasilan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perhatian guru 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar 

siswa ( Sudati, 2014: 42).  

Biologi adalah salah satu mata pelajaran yang ada di MA Al- Barkah 

Sumberjaya. Biologi (bios=hidup, logos=ilmu) adalah ilmu yang mencakup 
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tentang kajian mahluk hidup, dan interaksi antara makhluk hidup dengan 

lingkungannya. Biologi terbagi atas banyak cabang ilmu, misalnya 

histology (mempelajari jaringan), sitologi (sel), taksonomi (klasifikasi 

mahluk hidup), ekologi (lingkungan), genetika (pewarisan sifat), ornitologi 

(burung), mikologi (jamur), botani (tumbuhan), dan zoology (hewan). 

(Imaningtyas,2013). 

Pembelajaran biologi di sekolah menengah diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri 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 siswa agar dapat memberikan 

bimbingan dan menyediakan lingkungan belajar yang tepat dan serasi 

bagi siswa agar siswa mendapatkan prestasi belajar yang baik (Listiyarin, 

2016). 

Pembelajaran biologi pada hakikatnya merupakn suatu proses 

untuk menghantarkan siswa ke tujuan belajar dan biologi itu sendiri 

berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Biologi sebagai 

ilmu dapat diidentifikasikan melalui obyek, benda alam, persoalan/gejala 

yang ditunjukan 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 subyek belajar 

untuk melakukan interaksi dengan obyek belajar secara mandiri sehingga 



  

26 
 

dapat mengeksplorasi dan menemukan konsep. 

  Dari uraian di atas dapat di sintesiskan bahwa prestasi belajar 

merupakan bukti keberhasilan yang di capai seseorang dalam proses 

pembelajaran pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini prestasi belajar 

yang di maksud adalah nilai rapor siswa. 

2.2 Penelitian yang Relevan 

1. Yulian Agung Firdaus (2012) dalam skripsi  yang berjudul “Pengaruh Minat 

Belajar dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Program Studi 

Pendidikan Akuntansi Angkatam 2008 Universitas Negeri Yogyakarta”. 

Hasil penelitian menunjukan 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 sebesar3,678 dengan 

tingkat signifikansi uji Ftabel sebesar 0,029. 

2. Adrie Putra (2015) dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Motivasi Belajar 

dan Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas X 

Akuntansi SMK Negeri 1 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015”. Hasil 

penelitian menunjukan koefisien regresi (r) sebesar 0,215 yang berarti 

motivasi belajar dan perhatian orang tua secara bersama-sama mempengaruhi 

prestasi belajar sebesar 21,5% dengan nilai Fhitung sebesar 8,227 dengan 

tingkat signifikansi ujiFtabel sebesar3,15. 
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2.3 Kerangka Pikir  

Motivasi belajar merupakan dorongan dasar yang menggerakkan seseorang 

bertingkahlaku menggunakan perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan 

tertentu. Motivasi belajar dapat berperan penting dalam proses pembelajaran 

sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. 

Seseorang yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi akan memperoleh hasil 

prestasi belajar yang tinggi pula.  

Motivasi tersebut dapat dilandasi dengan ketekunan dalam belajar, 

menghadapi persoalan di dalam tugas, menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak 

mudah bosan dengan tugas yang dilakukan, dan selalu memberikan hasil yang 

maksimal dalam setiap tugas yang diberikan. 

Siswa yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi diharapkan dapat 

mengembangkan motivasi belajar dengan optimal. Hal tersebut menunjukan  

bahwa motivasi belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa. 

Minat belajar 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 paksaan. Minat belajar merupakan 

ketertarikan dan kesukaan siswa terhadap suatu mata pelajaran tertentu.  

Rasa ketertarikan yang dimiliki dapat dikembangkan dengan rasa keingin 

tahuan sehingga siswa daoat memperoleh ilmu yang di harapkan. Minat belajr 

siswa yang tinggi dapat membuahkan hasil berupa prestasi belajar yang tinggi, 

sebaliknya apabila minat belajar rendah dapat menghasilkan prestasi belajar yang 

rendah pula. Minat belajar muncul karena adanya keinginan untuk berpartisipasi 
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dalam proses pembelajaran, rasa suka terhadap sesuatu tertentu, ketertarikan 

terhadap mata pelajaraan dan keinginan untuk mengikuti proses pembelajaran. 

Minat belajar dapat menjadi sangat penting karena diduga mempunyai 

pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Hal tersebutmenunjukan bahawa minat 

belajar dapat berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. 

Motivasi belajar merupakan faktor yang penting dalam proses pembelajaran, 

siswa yang mempunyai motivasi yang tinggi akan mempunyai prestasi belajar 

yang tinggi. Siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi akan melakukan 

tugas sepenuh hati tanpa mununda-nunda pekerjaan dengan harapan hasil yang 

memuaskan. 

Salah satu faktor lain selain motuvasi belajar yaitu minat belajar, siswa yang 

mempunyai minat belajar yang tinggi mempunyai rasa keingintahuan terhadap 

ketertarikan pada sesuatu mata pelajaran biologi. Siswa dapat menikmati 

pelajaran biologi karena adanya partisipasi dalam proses pembelajaran yang tidak 

membosanka. Hal tersebut menunjukan bahwa motivasi belajar dan minat belajar 

dapat berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. 

Penelitian yang berjudul Pengaruh Motivasi Belajar dan Minat Belajar 

Terhadap Prestasi Belajar Biologi di Masa Pandemi Covid-19 Siswa MA Al-

Barkah Sumberjaya, di laksanakan di MA Al- Barkah Sumberjaya dengan objek 

seluruh siswa MA Al- Barkah Sumberjaya, dengan variabel bebas Motivasi 

belajar dan minat belajar, sedangkan variabel terikat yaitu prestasi belajar yang 

diambil dari nilai rapor siswa. 
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Berdasarkan penjabaran tersebut, kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat 

pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian 

2.4 Hipotesis Kerja 

Berdasarkan kajian teori dan kerang pikir yang telah dikemukakan, maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar mata pelajaran Biologi kelas X MA Al-Barkah Sumber Jaya. 

MA Al- Barkah  

Siswa 

X1 

MOTIVASI BELAJAR 

Indikator : 

 

1. kesadaran melakukan belajar, 

2.  Memiliki kreativitas,  

3. Keinginan untuk mempunyai nilai   yang 

bagus,  

4. Memiliki tujuan tertentu,  

5.Menyelesaikan tugas sesuai waktunya,  

6. Tidak mudah bosan,  

7. Mengerjakan tugas dengan maksimal 

X2 

MINAT BELAJAR 
Indikator : 

 
1. Keinginan siswa untuk belajar 

2. ketertarikan siswa terhadap bealajar 

3. Perhatian siswa dalam proses    

pembelajaran 

4. Keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran  

5. Tujuan akhir untuk memahami materi 

yang di sampaikan  

Y 

PRESTASI BELAJAR 

(Nilai Rapor Siswa) 
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2.  Terdapat pengaruh positif dan signifikan minat belajar terhadap prestasi 

belajar mata pelajaran Biologi kelas X MA Al-Barkah Sumber Jaya. 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi belajar dan minat belajar 

secara bersama-sama terhadap prestasi belajar mata pelajaran Biologikelas X 

MA Al-Barkah Sumber Jaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


