
 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 
 

 
A. Tinjauan Pustaka 
 

1.  Hasil Belajar 

 
Hasil belajar pada suatu sisi adalah berkat tindakan guru, suatu pencapaian 

tujuan pembelajaran. Pada sisi lain, merupakan peningkatan kemampuan 

mental siswa.  Hasil belajar dapat dibedakan menjadi dampak pengajaran 

dan dampak pengiring. Kedua dampak tersebut sangat berguna bagi guru 

dan juga siswa.  Dampak pengajaran adalah hasil yang dapat diukur, seperti 

tertuang dalam angka rapor, angka dalam ijazah, atau kemampuan meloncat 

setelah latihan.  Sedangkan dampak pengiring adalah terapan pengetahuan 

dan kemampuan dibidang lain, suatu transfer belajar (Dimyati dan 

Mudjiono, 2006: 4). 

 
Suhardjono dalam Suharsimi Arikunto, dkk (2006: 55) mengemukakan 

bahwa: "Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil pembelajaran.  Ada 

faktor yang diubah (seperti: cara mengajar, mutu rancangan, model evaluasi, 

dan lain-lain, ada pula faktor yang harus diterima apa adanya (seperti: latar 

belakang siswa, gaji, lingkungan sekolah, dan lain-lain) 

Dengan demikian, terdapat banyak masalah yang berhubungan dengan hasil 

pembelajaran dan peran guru dalam proses pembelajaran.  Para guru 

hendaknya dapat menyelesaikan masalah pembelajarannya melalui kegiatan 

nyata di kelasnya.  Kegiatan nyata itu ditunjukkan untuk meningkatkan 



mutu proses dan hasil pembelajarannya yang dilaksanakan secara 

profesional  (Suhardjono, dalam Suharsimi Arikunto, dkk; 2006: 55) 

 
Dengan berakhirnya suatu proses belajar, maka siswa memperoleh suatu 

hasil belajar.  Mengenai hasil belajar Dimyati dan Mudjiono (2006: 3) 

menyatakan:  "Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak 

belajar dan tindak mengajar.  Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri 

dengan proses evaluasi hasil belajar.  Dari sisi siswa, hasil belajar 

merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar" 

Sesuai dengan pendapatnya Dimyati dan Mudjiono, Paul Suparno dalam 
Sardiman, A.M. (2004: 38) mengatakan dalam ciri-ciri belajar bahwa: 
"Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia 
fisik dan lingkungannya.  Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang 
telah diketahui, si subjek belajar, tujuan, motivasi yang memengaruhi proses 
interaksi dengan bahan yang sedang dipelajari". 

 
Selanjutnya didukung oleh pendapat Syaiful Sagala (2003: 38) mengatakan 

bahwa agar peserta didik dapat berhasil belajar diperlukan persyaratan 

tertentu antara lain seperti dikemukakan berikut ini:  

1) Kemampuan berfikir yang tinggi bagi para siswa, hal ini ditandai dengan 
berpikir kritis, logis, sistematis, dan objektif (Scolastic Aptitude Test). 

2) Menimbulkan minat yang tinggi terhadap mata pelajaran (Interest 
Inventory), 
3) Bakat dan minat yang khusus para siswa dapat dikembangkan sesuai 

dengan potensinya (Differential Aptitude Test), 
4) Menguasai bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk meneruskan 

pelajaran di sekolah yang menjadi lanjutannya (Achievement Test), 
5) dan sebagainya. 
 
Sehubungan dengan itu, adapun hasil pengajaran itu dikatakan betul-betul 

baik, apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

a. Hasil itu tahan lama dan dapat digunakan dalam kehidupan oleh siswa. 
b. Hasil itu merupakan pengetahuan asli atau otentik. Pengetahuan hasil 

proses belajar-mengajar itu bagi siswa seolah-olah telah merupakan 
bagian kepribadian bagi diri setiap siswa, sehingga akan dapat 



memengaruhi pandangan dan caranya mendekati suatu permasalahan. 
Sebab pengetahuan itu dihayati dan penuh makna bagi dirinya (Sardiman 
A.M., 2006: 49). 

 
Menurut Dimyati dan Mudjiono (2002:3): Hasil belajar merupakan hasil 

dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar.  Dari sisi guru, 

tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar.  Dari sisi 

siswa, hasil belajar merupakan puncak proses belajar. 

 
Menurut Bloom dan kawan-kawan, dalam Dimyati dan Mudjiono (2002:26) 

ada tiga taksonomi yang dipakai untuk mempelajari jenis perilaku dan 

kemampuan internal akibat belajar yaitu: 

 
1.  Ranah Kognitif  
     Ranah kognitif (Bloom, dkk) terdiri dari enam jenis perilaku diantaranya: 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. 
2.  Ranah Afektif  
 Ranah afektif (Krathwohl dan Bloom, dkk) terdiri dari lima perilaku 

yaitu  penerimaan, partisipasi, penilaian dan penentuan sikap, organisasi, 
dan pembentukan pola hidup. 

3.  Ranah Psikomotor  
Ranah psikomotor (Simpson) terdiri dari tujuh jenis perilaku yaitu 
persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan yang terbiasa, gerakan 
kompleks, penyesuaian gerakan, dan kreativitas. 

 
 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil yang telah diperoleh setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran yang diwujudkan dalam bentuk skor atau angka setelah 

mengikuti tes.  

Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan 

perubahan tingkat lakunya. Dalam belajar harus terjadi perubahan baik 

tingkah laku sikap dan cara berpikir. Dari keseluruhan proses pendidikan di 

sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan paling pokok. Belajar 



merupakan komponen paling vital dalam setiap usaha penyelenggaraan jenis 

dan jenjang pendidikan. Belajar menjadi suatu kebutuhan setiap manusia, 

karena dengan belajar seseorang dapat meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan yang baik bagi dirinya maupun dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

 
Menurut Hamalik (2001 : 27) belajar adalah modifikasi atau memperteguh 

kelakuan melalui pengalaman (learning is defined as the modification or 

strengthening of behavior through experiencing). Menurut pengertian ini, 

belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau 

tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni 

mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan 

pengubahan kelakuan. 

 
Menurut Slameto (2002:2) belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak 

sekali baik sifat maupun jenisnya, karena itu tentu tidak setiap perubahan 

dalam diri seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar.  

Adapun jenis-jenis belajar menurut Slameto yaitu: 
1.  Belajar bagaian (part learning) 
2.  Belajar dengan wawasan (learning by insight) 
3.  Belajar diskriminatif (discrimintif learning) 
4.  Belajar global atau keseluruhan (global wrote learning) 
5.  Belajar incidental (inscidentil learning) 
6.  Belajar instrumental (instrumental learning) 
7.  Belajar intensional (intentional learning) 
8.  Belajar laten (latent learning) 
9.  Belajar mental (mental learning) 



10.  Belajar produktif (produktiv learning) 
11.  Belajar verbal  
(Slameto, 2003 : 5 – 8) 

 
Prinsip-prinsip belajar yang hanya memberikan petunjuk umum tentang 

belajar. Tetapi prinsip-prinsip itu tidak dapat dijadikan hukum belajar yang 

bersifat mutlak, kalau tujuan belajar berbeda maka dengan sendirinya cara 

belajar juga harus berbeda. Oleh karena itu, belajar yang efektif sangat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisional yang ada. Faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar adalah: 

a.  Faktor kegiatan, penggunaan dan ulangan; siswa yang belajar melakukan 

banyak kegiatan baik kegiatan neural system, seperti melihat, mendengar, 

merasakan, berpikir, kegiatan motoris, dan sebagainya maupun kegiatan-

kegiatan lainnya yang diperlukan untuk memperoleh pengetahuan, sikap, 

kebiasaan, dan minat. Apa yang telah dipelajari perlu digunakan secara 

praktis dan diadakan ulangan secara kontinu di bawah kondisi yang 

serasi, sehingga penguasaan hasil belajar menjadi lebih mantap. 

b.  Belajar memerlukan latihan, dengan jalan: relearning, recalling, dan 

reviewing agar pelajaran yang terlupakan dapat dikuasai kembali dan 

pelajaran yang belum dikuasai akan dapat lebih mudah dipahami. 

c.  Belajar siswa lebih berhasil, belajar akan lebih berhasil jika siswa merasa 

berhasil dan mendapatkan kepuasannya. Belajar hendaknya dilakukan 

dalam suasana yang menyenangkan. 

d.  Siswa yang belajar perlu mengetahui apakah ia berhasil atau gagal dalam 

belajarnya. Keberhasilannya akan menimbulkan kepuasan dan 



mendorong belajar lebih baik, sedangkan kegagalan akan menimbulkan 

frustasi. 

e.  Faktor asosiasi besar manfaatnya dalam belajar, karena semua 

pengalaman belajar antara yang lama dengan yang baru, secara berurutan 

diasosiasikan, sehingga menjadi satu kesatuan pengalaman. 

f.  Pengalaman masa lampau (bahan apersepsi) dan pengertian-pengertian 

yang    dimiliki oleh siswa, besar peranannya dalam proses belajar. 

Pengalaman dan pengertian itu menjadi dasar untuk menerima 

pengalaman-pengalaman baru dan pengertian-pengertian baru. 

g.  Faktor kesiapan belajar. Murid yang telah siap belajar akan dapat 

melakukan kegiatan belajar lebih mudah dan lebih berhasil. Faktor 

kesiapan ini erat hubungannya dengan masalah kematangan, minat, 

kebutuhan, dan tugas-tugas perkembangan. 

h.  Faktor minat dan usaha. Belajar dengan minat akan mendorong siswa 

belajar  lebih baik daripada belajar tanpa minat. Minat ini timbul apabila 

murid tertarik akan sesuatu karena sesuai dengan kebutuhannya atau 

merasa bahwa sesuatu yang akan dipelajari dirasakan bermakna bagi 

dirinya. Namun demikian, minat tanpa adanya usaha yang baik maka 

belajar juga sulit untuk berhasil. 

i.  Faktor-faktor fisiologis. Kondisi badan siswa yang belajar sangat 

berpengaruh dalam proses belajar. Badan yang lemah, lelah akan 

menyebabkan perhatian tak mungkin akan melakukan kegiatan belajar 



yang sempurna. Karena itu faktor fisiologis sangat menentukan berhasil 

atau tidaknya murid yang belajar. 

j.  Faktor intelegensi. Murid yang cerdas akan lebih berhasil dalam kegiatan 

belajar, karena ia lebih mudah menangkap dan memahami pelajaran dan 

lebih mudah berpikir kreatif dan lebih cepat mengambil keputusan.   

 
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

belajar dapat dipengaruhi oleh faktor kegiatan yang dapat mempengaruhi 

tercapainya hasil belajar, faktor latihan agar siswa dapat memahami materi 

yang telah disampaikan, faktor suasana agar siswa dapat belajar dengan 

tenang, faktor asosiasi yang dapat memberikan pengalaman belajar, faktor 

kesiapan belajar agar tercapainya hasil belajar yang maksimal, faktor minat 

dan usaha harus sejalan agar siswa dapat belajar dengan maksimal, faktor 

fisiologis harus diperhatikan karena faktor fisiologis sangat menentukan 

keberhasilan siswa dalam belajar, faktor intelegensi sangat diperhatiakan 

untuk mengetahui cara berpikir siswa dalam mengambil keputusan.     

 
2.  Aktivitas Belajar 

 
Keberhasilan belajar tidak akan tercapai begitu saja tanpa diimbangi dengan 

aktivitas belajar. Aktivitas belajar merupakan rangkaian kegiatan yang 

dilakukan individu untuk mencapai perubahan tingkah laku. Sardiman A.M 

(2007:96) mengungkapkan :  

 
Dalam belajar diperlukan adanya aktivitas, tanpa aktivitas belajar itu tidak 

mungkin berlangsung dengan baik. Aktivitas dalam proses pembelajaran 



merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan siswa dalam 

mengikuti pelajaran, berfikir, membaca, dan segala kegiatan yang dilakukan 

yang dapat menunjang prestasi belajar 

Aktivitas belajar merupakan suatu kegiatan yang direncanakan dan disadari 

untuk mencapai tujuan belajar, yaitu perbaikan pengetahuan dan 

keterampilan pada siswa yang melakukan kegiatan belajar. Keberhasilan 

kegiatan pembelajaran ditentukan dari bagaimana kegiatan interaksi dalam 

pembelajaran tersebut, semakin aktif siswa tersebut dalam belajar semakin 

ingat anak akan pembelajaran itu, dan tujuan pembelajaran akan lebih cepat 

tercapai. 

 
Aktivitas belajar adalah rangkaian kegiatan fisik maupun mental yang 

dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan adanya 

perubahan dalam dirinya baik yang nampak maupun yang tidak nampak. 

Seperti yang dikemukakan oleh Sardiman (2004:29), bahwa aktivitas belajar 

adalah aktivitas fisik (jasmaniah) dan mental (rohani). Ahmadi dan Rohani 

lebih lanjut menjelaskan bahwa aktivitas fisik adalah jika peserta didik giat 

aktif dengan anggota badan, sedangkan aktivitas psikis (kejiwaan) adalah 

jika daya jiwanya bekerja sebanyaknya atau banyak fungsi dalam rangka 

pembelajaran. 

 
Keikutsertaan siswa dalam proses pembelajaran akan menumbuhkan 

kegiatan dalam belajar sendiri. Siswa melakukan belajar sambil bekerja, 

dengan bekerja siswa akan memperoleh pengetahuan, pemahaman dan 

aspek-aspek tingkah laku lainnya, serta mengembangkan keterampilan yang 



bermakna untuk hidup di masyarakat. Salah satu manfaat aktivitas siswa 

dalam pembelajaran adalah siswa mendapatkan pengalaman sendiri secara 

langsung sehingga pemahaman yang didapat dari pengalaman akan lebih 

lama dalam memori siswa (Hamalik, 2004:38). Hal ini sesuai dengan 

pendapat Slameto (2003:43) yang menyatakan bahwa: Penerimaan 

pembelajaran jika dengan aktivitas siswa sendiri kesan itu tidak berlalu 

begitu saja, tetapi difikirkan, diolah, kemudian dikeluarkan lagi dalam 

bentuk yang berbeda atau siswa akan bertanya, mengajukan pendapat, 

menimbulkan diskusi dengan guru. 

 
Paul B.Diedrich dalam Hamalik (2004:56) mengklasifikasikan aktivitas 

siswa dalam 8 kelas yaitu: 

1. Visual activities (kegiatan visual), misalnya membaca, memerhatikan 
gambar  demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2. Oral Activities (kegiatan lisan), misalnya menyatakan, merumuskan, 
bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan 
wawancara, diskusi. 

3. Listening Activities (kegiatan mendengarkan), misalnya mendengarkan 
uraian, percakapan, diskusi, musik dan pidato. 

4. Writing Activities (kegiatan menulis), misalnya menulis cerita, karangan, 
laporan, angket, menyalin. 

5. Drawing Activities (kegiatan menggambar), yaitu menggambar, membuat 
grafik, peta, dan diagram. 

6.Motorik Activities (kegiatan metrik), misalnya melakukan kegiatan, 
membuat konstruksi, model, mereparasi, bermain, berkebun, berternak. 

7.Mental Activities (kegiatan mental), misalnya menanggapi, mengingat, 
memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil 
keputusan. 

8.Emotional Activities, misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, 
bersemangat, bergairah, berani, tenang dan gugup. 

 
 
 



Siswa dikategorikan aktif apabila lebih dari 60 % indikator aktivitas yang 

telah ditentukan dilakukan oleh siswa. Kriteria aktivitas belajar siswa, 

menurut Suharsimi Arikunto sebagai berikut: 

1. jika persentasi yang ada antara 76- 100%, maka tingkat aktivitas siswa 
sangat tinggi atau baik. 

2. jika persentasi yang ada antara 56 - 75%, maka tingkat aktivitas siswa 
cukup baik. 

3. jika persentasi yang ada antara 40- 55%, maka tingkat aktivitas siswa 
kurang baik. 

4.  jika persentasi yang ada kurang 40%, maka tingkat aktivitas siswa sangat 
rendah 

 
 

Menurut Memes (2001:37), terdapat indikator terhadap aktivitas yang 

relevan dalam pembelajaran yang meliputi: 

1. Interaksi anak dalam mengikuti proses belajar mengajar (PBM) dalam 
kelompok meliputi kegiatan berdiskusi dan bekerjasama dalam 
menyelesaikan masalah. 

2. Keberanian anak dalam bertanya/mengemukakan pendapat. 
3. Partisipasi anak dalam PBM (melihat dan ikut aktif dalam diskusi). 
4. Motivasi dan kegairahan anak dalam mengikuti PBM (menyelesaikan 

tugas dan aktif memecahkan masalah). 
5. Hubungan anak dengan anak selama PBM. 
6. Hubungan anak dengan guru selama PBM. 

 
 

Menurut Hamalik (2004:34) penggunaan aktivitas besar nilainya bagi 

pengajaran pada siswa, sebab: 

1.  Para siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri. 
2.  Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa secara   
integral. 
3.  Memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan siswa. 
4.  Siswa bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri. 
5.  Memupuk disiplin kelas secara wajar dan suasana belajar menjadi 
demokratis. 
6.  Mempererat hubungan sekolah, masyarakat dan orangtua dengan guru. 
7.  Pengajaran diselenggarakan secara realitis dan konkrit sehingga 

mengembangkan pemahaman dan berfikir kritis serta menghindarkan 
verbalitas. 

8.  Pengajaran di sekolah menjadi lebih hidup sebagaimana aktivitas dalam 
kehidupan masyarakat. 



 
Setelah mengikuti proses belajar mengajar, perubahan pengetahuan, sikap 

dan keterampilan siswa yang dialami siswa dapat diketahui berdasarkan 

penilaian yang dilakukan oleh guru. Bagi siswa penilaian dapat memberikan 

informasi tentang sejauh mana materi ekonomi yang telah disajikan. Bagi 

guru, penilaian dapat digunakan sebagai petunjuk mengenai keadaan siswa, 

materi yang diajarkan, metode yang tepat dan umpan balik untuk proses 

belajar mengajar selanjut-nya. Nilai yang diperoleh setelah proses belajar 

mengajar ini disebut sebagai hasil belajar 

 
3.  Minat Belajar 

Minat dapat diartikan sebagai kecenderungan dalam diri subyek untuk 

menarik dalam bidang itu. seorang yang mempunyai minat tertentu terhadap 

suatu obyek, maka ia akan menampilkan tindakan-tindakan tertentu 

terhadap obyek itu. Jika seorang siswa memiliki minat terhadap mata 

pelajaran tertentu maka ia akan melakukan tindakan yang dapat 

meningkatkan hasil belajar tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Winkel 

(2002:31), yang menyatakan: ”Perasaan senang akan menimbulkan minat, 

yang diperkuat lagi oleh sikap yang positif.  Mungkin pada umumnya  

berlaku proses psikologi sebagai berikut: Perasaan senang → Sikap positif 

→ Minat. 

 
Adanya perasaan senang akan menimbulakan minat yang diperkuat oleh 

sikap yang positif. Jika hubungan dengan minat belajar anak akan 

bertambah lama dalam belajarnya. Jika seorang siswa tidak mempunyai 



minat terhadap pelajaran tertentu maka siswa tersebut akan menemukan 

kesulitan yang sebagaimana dikemukakan dalam pernyataan berikut: 

”Minat sangat besar pengaruhnya terhadap prosesdan hasil belajar. Jika 
seseorang tidak berminat untuk mempelajari sesuatu maka tidak dapat 
diharapkan bahwa dia akan berhasil dengan baik dalam mempelajari hal 
tersebut, sebaiknya jika seseorang mempelajari sesuatu dengan penuh 
minat maka akan diharapkan hasilnya akan lebih baik” (Suryabrata, 
2001:84). 
 

Adanya minat akan mendorong siswa untuk memberikan yang lebih serta 

berkonsentrasi terhadap apa yang dipelajari seperti yang dikemukakan oleh 

Gie (2003:12). ”Suatu pelajaran akan mudah dipelajari apabila sipelajar 

dapat memusatkan perhatiannya terhadap pelajaran itu, dan minat 

merupakan salah satu faktor yang memungkinkan konsentrasi itu”. 

Selanjutnya Hutabarat (2003:89), menjelaskan bahwa minat dapat 

membangkitkan perhatian: ”Minat membantu kita membangkitkan perhatian 

kepada hal yang perlu diperhatikan, sehingga memberikan motivasi untuk 

mengingat. Minat juga membuat kita memberikan waktu dan pikiran yang 

lebih dibandingkan dengan hal-hal yang kurang kita minati” 

Karena adanya perhatian, anak akan merasa senang dalam belajar, 

disamping itu dengan adanya minat belajar akan lebih lama belajarnya, 

sehingga pikiran dan ingatan anak juga lebih banyak dicurahkan pada 

pelajaran yang sedang dihadapi dan hasilnya akan lebih baik daripada anak 

yang kurang minat belajarnya. 

 
Keberhasilan seorang dalam melaksanakan aktivitas dipengaruhi oleh minat, 

hal ini sesuai dengan pendapat Partowisasro (2002:34), yang menyatakan  

bahwa: ” Minat yang kurang mengakibatkan kurangnya intensitas kegiatan, 



kurangnya minat ini menimbulkan hasil yang kurang pula”. Dengan 

demikian adanya minat akan mendorong siswa untuk belajar lebih rajin. 

Ketekunan siswa dan kemauan untuk belajar serta mengerjakan tugas-tugas 

yang diberikan oleh Guru merupakan cerminan dari minat siswa terhadap 

pelajaran tersebut. Oleh sebab itu untuk mendapatkan hasil yang baik 

diperlukan minat yang cukup. Karena minat bukan suatu hal yang sejak 

lahir sudah tertutup dan bukan merupakan keseluruhan yang tidak dapat 

berubah dan berkembang. 

Hal ini sesuai dengan pendapat E.P Hutabarat (2003: 15): ”Kegiatan 
belajar akan lebih berhasil jika minat orang yang belajar besar terhadap 
bahan yang dipelajarinya, salah satu upaya yang penting dalam kegiatan 
belajar adalah membangkitkan minat terhadap semua mata pelajaran 
yang dihadapi, jika minat tersebut dapat ditimbulkan maka kegiatan 
belajar akan dapat berjalan dengan lancar dan berhasil”. 

 
Pendapat diatas didukung oleh pernyataan berikut:  

”Proses belajar itu akan berjalan dengan lancar bila disertai dengan minat. 

Minat ini antara lain dapat dikembangkan dengan cara-cara sebagai 

berikut: 

a. Membangkitkan adanya suatu kebutuhan 

b. Menghubungkan adanya persoalan yang lampau 

c. Memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik 

d. Menggunakan berbagai macam bentuk mengajar (Sardiman, 2001:93). 

 
 

Minat berhubungan dengan proses dan hasil belajar. Jika seseorang 

berminat terhadap bahan yang dipelajari maka dapat diharapkan bahwa ia 

akan berhasil dengan baik dalam belajrnya. Hal yang terpenting dalam 

kegiatan belajar adalah membangkitkan minat terhadap semua mata 

pelajaran yang dihadapinya. jika minat tersebut dapat ditimbulkan maka 

kegiatan belajar akan lebih baik dan berhasil. Minat dapat dibangkitkan 



dengan berbagai macam cara misalnya dengan melengkapi fasilitas belajar 

dan nasihat atau dorongan yang dapat membangkitkan minat siswa. 

 
Berdasarkan uraian diatas bahwa minat belajar siswa berhubungan dengan 

proses dan hasil belajar. Persamaan senang akan menimbulkan minat yang 

diperkuat oleh sikap yang positif. Minat juga membantu memberikan 

perhatian pada hal-hal yang penting, misalnya anak memberikan waktu dan 

pikiran yang lebih dengan hal-hal yang kurang diminati. Karena minat pada 

diri siswa sangat penting artinya dalam mendorong kearah keberhasilan 

siswa dalam belajar maka usaha untuk membangkitkan minat dan perhatian 

anak perlu dilakukan. 

 
 

4. Media Pembelajaran 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-

upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil teknologi dalam proses belajar 

mengajar. Guru dituntut mampu menggunakan alat-alat atau media sesuai 

dengan perkembangan zaman. Untuk itu guru harus memiliki pengetahuan 

dan pemahaman yang cukup. di sekolah hendaknya media pembelajaran 

disediakan di kelas-kelas agar setiap guru mengajar dengan materi yang 

padat  akan lebih memudahkan dalam pencapaian akhir dalam dalam proses 

belajar mengajar. Menurut Gerlach dan Ely (Azhar Arsyad,2003:3) 

Menyatakan bahwa media apabila difahami secara garis besar adalah 

manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat 

siswa mampu memperoleh pengetahuan,keterampilan atau sikap. 

 



Sedangkan menurut Gagne (Arief. S. Sadiman,2005:6) Media adalah 

berbagai jenis komponen  dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsangnya untuk belajar. Selanjutnya menurut Gagne dan Briggs 

(Azwar Arsyad,2005:4) menyatakan media pembelajaran meliputi alat-alat 

yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran 

yang terdiri dari antara lain 

buku,taperecorder,kaset,videocamera,videorecorder,film,slide,foto,gambar,g

rafk,televisi dan komputer. 

Berdasarkan uraian diatas, media belajar merupakan berbagai jenis alat yang 

secara fisik digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran sehingga 

siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. Selain itu 

juga dapat merangsang Siswa untuk belajar dengan baik, akibatnya tujuan 

pengajaran dapat tercapai.  

Menurut Gerlach dan Ely (Azhar Arsyad,2005:11) ada tiga cari media yang 

merupakan petunjuk mengapa media digunakan dan apa-apa saja yang dapat 

dilakukan oleh media yang mungkin saja Guru tidak mampu melakukannya 

(kurang efisien) melakukannya. ciri-ciri tersebut antara lain: 

1.  Ciri fiksatif 
Ciri ini menggambarkan kemampuan media menyimpan, merekam, 
melestarikan dan merokonstruksikan suatu peristiwa atau obyek. 

2.  Ciri manipulatif 
Ciri ini memungkinkan suatu obyek atau kejadian di transformasikan. 

3.  Ciri distributif 
Ciri distributuf dari media memungkinkan suatu obyek atau kejadian 
ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut 
disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang 
relatif sama mengenai kejadian tersebut. 

 
 



Dari uraian diatas, media memiliki ciri-ciri yang menjadi unsur penting 

penggunaannya dalam proses belajar mengajar. Dengan ciri-ciri yang 

dimiliki tersebut, memberikan gambaran sejauh mana media tersebut 

mampu digunakan dalam kegiatan pengajaran. dengan mengetahui ciri-ciri 

mengapa suatu media digunakan memberikan informasi kepada Guru untuk 

dapat mengoptimalkan penggunaan media dalam mengajar. 

 
Kriteria pemilihan media belajar yang harus diperhatikan oleh Guru 

menurut Azhar Arsyad (2005:27) antara lain: 

1. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 
2. Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip 

atau generalisasi 
3. Praktis, luwes dan bertahan  
4. Guru terampil menggunakannya 
5  Pengelompokan sasaran 
6. Mutu teknis. 
 
 
Selanjutnya William Burton (M. Uzer Usman, 2005:32) menyatakan dalam 

pemilihan alat peraga atau media mengajaryang akan digunakan hendaknya 

memperhatikan hal-hal berikut. 

1. Alat-alat yang dipilih harus sesuai dengan kematangan dan pengalaman 
Siswa serta  perbedaan individual dalam kelompok 

2. Alat yang dipilh harus tepat, memadai dan mudah digunakan  
3. Harus direncanakan   
4. Penggunaan alat peraga disertai kelanjutannya seperti dengan diskusi, 

analisis dan evaluasi 
5. Sesuai dengan kemampuan batas biaya 

 
Dari uraian tersebut, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan guru 

sebagai tenaga pendidik dalam memilih media yang digunakan dalam proses 

belajar mengajar. Media yang digunakan harus berpedoman pada tujuan 

yang hendak dicapai dan hal-hal yang menjadi kriteria pemilihan media 



tersebut. Dengan penggunaan media belajar yang baik diharapkan 

memberikan hasil yang baik pula bagi anak didik dalam menyerap materi 

pelajaran yang tentu saja akan mempengaruhi hasil belajarnya. 

 
Kegunaan media pendidikan dalam proses belajar mengajar menurut Arief 

S. Sadiman (2005:17) secara umum meliputi: 

1.  Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal. 
2.  Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera. Seperti objek yang 

terlalu luas, objek yang terlalu kecil, gerak yang terlalu lambat atau 
cepat, peristiwa yang terjadi dimasa lalu, objek yang terlalu kompleks, 
dan konsep yang terlalu luas. 

3.  Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi mengatasi 
sikap pasif anak didik. dalam hal ini media pendidikan berguna untuk 
menimbulkan kegairahan belajar, memungkinkan interaksi yang lebih 
langsung antara anak didik dengan lingkungan kenyataan, 
memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan 
dan minatnya. 

4.  Dengan sifat yang unik pada tiap Siswa ditambah lagi dengan lingkungan 
pengalaman yang berbeda, sedang kurikulum dan materi pendidikan 
ditentukan sama untuk setiap Siswa, maka Guru banyak mengalami 
kesulitan bila mana semuanya itu harus diatasai sendiri. Hal ini akan 
lebih sulit apabila latar belakang lingkungan Guru dengan Siswa berbeda. 
Masalah ini dapat diatasi dengan media pendidikan yaitu dengan 
kemampuan dalam memberikan perangsang yang sama, mempersamakan 
pengetahuan dan menumbuhkan persepsi yang sama 

 
 
Selanjutnya menurut M. Uzer Usman (2005:32) nilai dan manfaat 

penggunaan media mengajar antara lain: 

1. Meletakkan dasar-dasar yag konkret untuk berfikir. 
2. Memperbesar perhatian siswa. 
3. Membuat pelajaran lebih manetap atau tidak mudah dilupakan  
4. Memberikan pengalaman yang nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan 

berusaha sendiri   dikalangan para siswa. 
5. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu. 
6. Membantu tumbuhnya pengertian dan membantu perkembangan 
kemampuan berbahasa. 
7. Sangat menarik minat Siswa dalam belajar. 
8. Mendorong anak untuk bertanya dan berdiskusi karena ia ingin dengan 

banyak perkataan, tetapi dengan memperlihatkan suatu gambar, benda 
yang sebenarnya atau alat lain. 



 
Dari uaraian diatas, manfaat penggunaan media dalam kegiatan belajar 

mengajar memberikan kemudahan bagi Guru dalam menyampaikan isi 

materi pelajaran dan memberikan kemudahan pada Siswa menyerap materi 

pelajaran yang dipelajarinya. Daya serap yang diterima Siswa dengan 

penggunaan media akan berbeda dibandingkan dengan Guru yang tidak 

menggunakan media dalam mengajar. Dengan daya serap yang baik akan 

memudahkan Siswa menyerap setiap pelajaran yang diberikan dan tentu saja 

akan mempengaruhi pencapaian hasil belajar. 

Banyak sekali jenis dan bentuk media yang memungkinkan untuk 

digunakan oleh Guru dalam menyampaikan materi pelajaran dikelas. 

Menurut Seels dan Richey (Azhar Arsyad,2005:29) berdasarkan 

perkembangan teknologi, media pembelajaran dapat dikelompokkan  

kedalam: 

1.  Media hasil teknologi cetak 
 adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi, seperti 

buku, materi visual statis terutama melalui proses percetakan mekanis 
atau foto grafis. 

2.  Media teknologi audio-visualadalah cara menghasilkan atau 
menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan 
elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio atau visual. 

3.  Media hasil teknologi yang berdasarkan komputer 
 adalah cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan 

menggunakan sumber-sumber yang berbasis komputer 
4.  Media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer 
 adalah cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan 

menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan 
oleh komputer.  

 
 
 
 
 
 
 



5.  Penelitian Relevan 

1.  Nunung Fariqoh (2009) dengan judul ”Pengaruh kemampuan mengajar 

Guru,aktivitas belajar dan pendekatan kontekstual terhadap hasil belajar 

kewirausahaan siswa kelas XI SMKN 1 Bandar Lampung”.menyatakan 

bahwa ada pengaruh kemampuan mengajar Guru,aktivitas belajar dan 

pendekatan kontekstual terhadap hasil belajar kewirausahaan. 

2.  Rahadian Fitra (2008) dengan judul ”Pengaruh penggunaan LKS dan minat 

belajar terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas IX di SMPN 2 Natar”. 

menyatakan bahwa Pengaruh penggunaan LKS dan minat belajar terhadap 

prestasi belajar ekonomi. 

3.  Dedy Setiawan (2008) dengan judul ”Pengaruh metode mengajar 

Guru,media pembelajaran dan kemampuan kognitif guru terhadap prestasi 

belajar ekonomi-akuntansi siswa kelas XI IPS SMKN 1 Sungkai Utara”. 

menyatakan bahwa  Pengaruh metode mengajar Guru,media pembelajaran 

dan kemampuan kognitif guru terhadap prestasi belajar ekonomi-akuntansi. 

 
 

B.    Kerangka Pikir 

Hasil belajar merupakan hasil yang telah diperoleh setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran yang diwujudkan dalam bentuk skor atau angka 

setelah mengikuti tes, dari hasil belajar tersebut dapat diketahui apakah 

selama proses belajar-mengajar siswa berhasil memahami apa yang 

disampaikan dan diinginkan oleh guru sesuai dengan tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan oleh kurikulum sekolah. 

 



Aktivitas belajar merupakan suatu kegiatan yang direncanakan dan disadari 

untuk mencapai tujuan belajar, yaitu perbaikan pengetahuan dan 

keterampilan pada siswa yang melakukan kegiatan belajar. Keberhasilan 

kegiatan pembelajaran ditentukan dari bagaimana kegiatan interaksi dalam 

pembelajaran tersebut, semakin aktif siswa tersebut dalam belajar semakin 

ingat anak akan pembelajaran itu, dan tujuan pembelajaran akan lebih cepat 

tercapai. 

 
Dan yang diduga berpengaruh dengan hasil belajar adalah minat belajar 

Siswa. Untuk mencapai hasil yang tinggi hendaknya Siswa memiliki minat 

yang tinggi pula dalam belajar. Siswa yang memiliki minat belajar yang 

tinggi akan menampilkan tindakan yang akan meningkatkan hasil hasil 

belajar nya. Dengan adanya minat akan mendorong siswa agar lebih rajin 

dan membantu memberikan perhatian yang tinggi dalam melakukan 

aktivitas belajarnya. 

 
Selain itu penggunaan media dalam kegiatan belajar mengajar memberikan 

kemudahan bagi Guru dalam menyampaikan isi materi pelajaran dan 

memberikan kemudahan pada Siswa menyerap materi pelajaran yang 

dipelajarinya. Daya serap yang diterima Siswa dengan penggunaan media 

akan berbeda dibandingkan dengan Guru yang tidak menggunakan media 

dalam mengajar. Dengan daya serap yang baik akan memudahkan Siswa 

menyerap setiap pelajaran yang diberikan dan tentu saja akan 

mempengaruhi pencapaian hasil belajar. 

 
 



Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pikir pada penelitian ini 

digambarkan sebagai berikut. 

 
Gambar1 :  Paradigma Penelitian Pengaruh Aktivitas Belajar (X1), Minat 

Belajar (X2), dan Media Pembelajaran (X3), terhadap Hasil 
Belajar IPS Terpadu (Y). (Sugiono, 2004:40). 

 

 

D.  Hipotesis  

  Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah : 

1.   Ada pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 

VIII semester  ganjil Mts Hasanuddin Teluk Betung Tahun 

Pelajaran 2008/2009. 

2.   Ada pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas VIII 

semester ganjil Mts Hasanuddin Teluk Betung Tahun Pelajaran 

2008/2009. 
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3.   Ada pengaruh Media pembelajaran terhadap  hasil belajar siswa 

kelas VIII semester ganjil Mts Hasanuddin Teluk Betung  Tahun 

Pelajaran 2008/2009. 

4.  Ada pengaruh aktivitas belajar, minat belajar dan  media 

pembelajaran terhadap  hasil belajar siswa kelas VIII semester 

ganjil Mts Hasanuddin Teluk Betung  Tahun Pelajaran 2008/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


