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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan 

berlangsung seumur hidup. Salah satu tanda bahwa seseorang telah belajar adalah 

adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut 

menyangkut perubahan yang bersifat pengetahuan dan keterampilan maupun 

menyangkut nilai dan sikap. Belajar akan lebih baik apabila subjek belajar 

mengalami atau melakukannya sendiri dengan kata lain tidak hanya verbalistik. 

Selain itu, keinginan dari dalam diri seseorang untuk belajar sangat 

mempengaruhi pembelajaran yang dialami. Keinginan inilah yang disebut juga 

sebagai minat. Semakin besar minat seseorang untuk belajar maka cenderung 

akan memberikan perhatian lebih terhadap objek belajar sehingga seseorang 

tersebut akan terus berusaha untuk mencapai tujuan belajar yang dicita-

citakannya. Dengan kata lain minat merupakan penggerak untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan, tanpa minat tujuan tidak akan tercapai. Selain minat, agar 

seseorang dapat berhasil dalam belajar harus memperhatikan cara belajarnya. 

Cara belajar seseorang turut mempengaruhi kegiatan belajar, cara belajar yang 



 
 

2 

 

tepat dan terarah atau disebut juga cara belajar yang efektif akan mendukung 

seseorang untuk meguasai suatu konsep dalam belajarnya. 

 

Proses belajar mengajar di sekolah lebih dikonsentrasikan pada pemberian 

informasi sebanyak-banyaknya pada siswa (teacher centered) di bandingkan 

student centered. Pemberian informasi hanya salah satu tujuan , tujuan lainnya 

ialah pengembangan pemahaman, aplikasi konsep, meningkatkan kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut. Salah satu pendekatan yang didesain dengan fokus pada 

penanaman konsep yang baik adalah pembelajaran konseptual interaktif 

(Interactive Conceptual Instruction, ICI). Berdasarkan analisis konstruk yang 

telah dilakukan, materi getaran dan gelombang merupakan salah satu materi yang 

memiliki bagian konsep lebih dominan dibandingkan dengan fakta, prinsip 

ataupun prosedurnya. Sehingga materi ini dapat digunakan dalam model 

pembelajaran konseptual interaktif. 

 

Berdasarkan pembagian angket minat  belajar fisika diperoleh data bahwa rata-

rata minat belajar siswa kelas VIIIC SMPN 2 Bukit Kemuning, yaitu 2,41 dapat 

dilihat bahwa siswa kelas VIIIC memiliki minat yang sedang dalam pelajaran 

fisika dan berdasarkan observasi, sebagian siswa kelas VIIIC kurang tertarik jika 

guru meminta mereka mengerjakan soal-soal, sebagian kurang tertarik membaca 

buku-buku pelajaran atau sumber lain yang menunjang materi yang disampaikan, 

ada pula yang kurang tertarik mencatat materi atau membuat rangkuman. 
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Berdasarkan  uraian latar belakang tersebut telah dilakukan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Minat dan Cara Belajar Terhadap Hasil Belajar Melalui 

Model Pembelajaran Interactive Conceptual Instruction (ICI)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah yang dapat diambil antara lain: 

1. Apakah terdapat pengaruh  minat terhadap hasil belajar melalui model 

pembelajaran Interactive Conceptual Instruction (ICI)? 

2. Apakah terdapat pengaruh cara belajar terhadap hasil belajar melalui model 

pembelajaran Interactive Conceptual Instruction (ICI)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui: 

1. Pengaruh minat terhadap hasil belajar melalui model pembelajaran 

Interactive Conceptual Instruction (ICI) 

2. Pengaruh cara belajar terhadap hasil belajar melalui model pembelajaran 

Interactive Conceptual Instruction (ICI) 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian adalah dapat: 

a. Digunakan sebagai masukan bagi para guru fisika dalam melakukan 

kegiatan pembelajaran di kelas untuk menggunakan berbagai model 

pembelajaran yang disesuaikan dengan materi pembelajaran sehingga 

dapat menarik minat dan cara belajar siswa serta meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam 

rangka peningkatan hasil belajar siswa di SMPN 2 Bukit Kemuning 

dengan memperhatikan minat dan cara belajar siswa. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk membatasi penelitian ini dan memberikan arah yang jelas maka ruang 

lingkup penelitian ini adalah: 

1. Minat adalah kecenderungan seseorang akan ketertarikan dan 

memperhatikan beberapa kegiatan sehingga diperoleh objek khusus. 

Objek minat yang diamati adalah ketertarikan, kesadaran, perhatian, dan 

rasa ingin tahu. 

2. Cara belajar siswa dalam penelitian ini mempunyai lima indikator, antara 

lain: membuat jadwal kegiatan dan pelaksanaannya, membaca dan 

membuat catatan, memanfaatkan sumber-sumber bacaan lain, konsentrasi 

terhadap suatu hal yang dipelajari dan mengerjakan tugas. 



 
 

5 

 

3. Pembelajaran yang akan diterapkan pada penelitian ini adalah 

pembelajaran Interactive Conceptual Instruction (ICI). Pembelajaran ini 

menuntut siswa berinteraksi secara aktif terhadap konteks dan konten 

pembelajaran. 

4. Media simulasi virtual dalam penelitian ini digunakan sebagai faktor 

pendukung dalam pembelajaran yang akan membantu siswa dalam 

mengamati suatu percobaan. 

5. Hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar berupa nilai yang akan 

dicapai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar selama 

jangka waktu tertentu. Dalam penelitian ini hasil belajar yang akan diteliti 

adalah hasil belajar aspek kognitif. 

6. Materi pokok dalam penelitian ini adalah getaran dan gelombang 

7. Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas VIIIC SMP N 2 Bukit 

Kemuning semester genap tahun pelajaran 2012/2013 dengan materi 

pokok getaran dan gelombang. 


