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SARI 

 
Kukuh Susilonuringsih. 2006. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar 
Siswa Kelas I di SMK Yayasan Pendidikan Ekonomi (YAPEK) Gombong Tahun 
Diklat 2005/2006. Skripsi. Jurusan Ekonomi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Partono, Pembimbing I: Drs. H. Muhsin, 
M.Si., 83 hal. 
 
Kata Kunci: Faktor Intern, Faktor Ekstern, Minat Belajar 
 

Salah satu faktor utama untuk mencapai sukses dalam berbagai bidang, 
baik itu berupa studi, kerja, hobi atau aktivitas apapun ialah minat. Minat 
merupakan bentuk sikap ketertarikan atau sepenuhnya terlibat dengan suatu 
kegiatan karena menyadari betapa pentingnya atau bernilainya kegiatan tersebut. 
Pada umumnya siswa kelas I masih dalam proses adaptasi terhadap lingkungan 
sekolah yang baru, maka dalam proses belajar mengajar mereka masih dalam 
proses penyesuaian. Melihat kenyataan tersebut peneliti mengangkat 
permasalahan yang menarik untuk diteliti antara lain: 1) Apakah faktor intern dan 
faktor ekstern yang mempengaruhi minat belajar siswa kelas I di SMK Yayasan 
Pendidikan Ekonomi (YAPEK) Gombong tahun Diklat 2005/2006? Baik secara 
simultan maupun secara parsial, 2) Seberapa besar faktor intern dan faktor ekstern   
mempengaruhi minat belajar siswa kelas I di SMK Yayasan Pendidikan Ekonomi 
(YAPEK) Gombong tahun Diklat 2005/2006?baik secara simultan maupun secara 
parsial. Diharapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat antara lain: 1) 
memberikan informasi kepada SMK Yayasan Pendidikan Ekonomi (YAPEK) 
Gombong mengenai faktor intern dan faktor ekstern yang mempengaruhi minat 
belajar siswa dan bagi siswa dapat menambah pengetahuan dan pengalaman untuk 
mengembangkan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan, 2) secara teoritis 
sebagai khasanah bacaan tentang” faktor intern dan faktor ekstern yang 
mempengaruhi minat belajar siswa”. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas I SMK YAPEK 
Gombong sebanyak 397 siswa yang terbagi dalam 9 (sembilan) kelas. Penentuan 
jumlah sampel menggunakan rumuis Slovin dalam Umar Husein dan diperoleh 
jumlah sampel sebanyak 80 siswa. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari faktor 
intern dan faktor ekstern sebagai variabel bebas dan minat belajar siswa sebagai 
variabel terikat. Metode pengumpulan data menggunakan angket dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase menunjukan bahwa faktor intern 
termasuk kategori baik (69,6%), dan faktor ekstern termasuk kategori cukup baik 
(62,2%) sedangkan minat belajar siswa termasuk kategori tinggi (76,5%). 
Besarnya pengaruh faktor intern adalah (0,571) 2  atau 32,6% sedangkan untuk 
faktor eksternal adalah (0,484) 2  atau 23,42%. Dengan demikian menunjukan 
bahwa faktor intern memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap minat 
belajar siswa dibandingkan dengan faktor ekstern. Mengacu dari hasil penelitian, 
beberapa saran yang dapat penulis ajukan antara lain: 1)Bagi para siswa 
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hendaknya lebih menjaga kesehatannya dengan cara mengatur pola hidupnya 
dengan cara makan, tidur, olahraga yang teratur dan cukup. Selain itu lebih 
memperhatikan pelajaran yang diajarkan bapak/ibu guru, baik pelajaran yang 
sesuai dengan bakat atau hobinya maupun pelajaran yang tidak sesuai bakat atau 
hobinya, karena semua mata pelajaran apabila dipelajari dengan perasaan senang 
maka akan membuahkan hasil yang maksimal. 2) Bagi orang tua hendaknya 
membantu anak apabila mengalami kesulitan dalam belajar dan berusaha 
memperhatikan jadwal belajar anaknya serta membuat anak agar betah belajar 
dirumah. 3) Bagi sekolah dan para guru lebih memperhatikan siswa yang 
mengalami kesulitan belajar atau minat belajarnya rendah. Dengan cara memberi 
dorongan agar siswa yang mempunyai minat belajar rendah menjadi semangat 
untuk belajar melalui metode mengajar yang menarik perhatian siswa, 
menciptakan hubungan guru dengan siswa dengan suasana akrab, memberikan 
sanksi kepada siswa yang mengganggu atau membuat kegaduhan baik didalam 
kelas maupun diluar kelas karena keributan/kegaduhan yang ditimbulkan siswa 
akan mempengaruhi konsentrasi siswa yang lainnya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta 

didik menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dengan 

demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkan 

untuk berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Sehingga permasalahan 

pendidikan tidak hanya terletak pada siswa dan guru tetapi masyarakat dan 

pemerintah juga turut andil dalam masalah pendidikan. Maka dari itu 

pemerintah berusaha memperbaiki mutu pendidikan, melalui sistem 

pendidikan yang diciptakan pemerintah mengharapkan terbentuknya manusia 

Indonesia yang memiliki Sumber daya Manusia (SDM) yang tinggi diikuti 

oleh budi pekerti yang baik. Dengan demikian agar mutu pendidikan yang 

dikembangkan tetap baik maka pemerintah membuat peraturan dan 

perundang-undangan diantaranya UU No 20 Th. 2003 yang mengatur tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. 

Pendidikan yang dimaksud disini adalah proses belajar mengajar 

secara formal di lembaga pendidikan khususnya sekolah. Adapun pengertian 

belajar itu sendiri, salah satunya menurut Dalyono (1994:49) belajar adalah 

suatu usaha atau kegiatan, yang bertujuan mengadakan perubahan di dalam 

diri seseorang, mencakup perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu 

pengetahuan serta keterampilan dan sebagainya. Belajar adalah kegiatan 

manusia yang sangat penting dan harus dilakukan selama hidup, karena 

melalui belajar dapat melakukan perbaikan dalam berbagai hal yang 
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menyangkut kepentingan hidup, dengan kata lain melalui belajar dapat 

memperbaiki nasib, menggapai cita-cita yang didambakan. 

Untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang semakin canggih dan arus globalisasi yang semakin hebat sehingga 

banyak persaingan dalam berbagai hal yang menuntut peningkatan kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk menciptakan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan berprestasi. “Salah satu faktor utama untuk 

mencapai sukses dalam berbagai bidang, baik itu berupa studi, kerja, hobi atau 

aktivitas apapun ialah minat.” (Sudarsono, 2003:28). “Minat merupakan 

bentuk sikap ketertarikan atau sepenuhnya terlibat dengan suatu kegiatan 

karena menyadari betapa pentingnya atau bernilainya kegiatan tersebut.” 

(Sudarsono, 2003:28). 

Banyak kasus penyebab kegagalan studi disebabkan karena kurangnya 

minat belajar. Karena dengan adanya minat maka siswa akan lebih perhatian 

untuk melakukan segala sesuatunya akan lebih konsentrasi dan lebih 

mengingat atau tidak mudah bosan serta lebih semangat untuk mempelajari 

sesuatu. 

SMK YAPEK Gombong merupakan salah satu dari sekian banyak 

sekolah menengah di Kebumen yang berusaha mencetak lulusan yang siap 

kerja dan siap bersaing dalam dunia kerja, selain itu SMK YAPEK Gombong 

juga bekerjasama dengan berbagai instansi maupun perusahaan untuk 

menyalurkan siswa-siswinya yang berprestasi dan berkualitas. Maka dari itu 

siswa-siswinya dibekali dengan dengan berbagai keahlian yang disesuaikan 

dengan kebutuhan kerja saat ini. Sehingga di SMK YAPEK Gombong 

terdapat 3 (Tiga) Program Keahlian, yaitu Program Keahlian Akuntansi, 
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Program Keahlian Administrasi. Perkantoran dan Program Keahlian 

Penjualan. Semua itu bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan sebagai bekal untuk mengikuti dan menyesuaikan diri dalam 

persaingan kerja saat ini. 

Disini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berorientasi 

pada siswa kelas I, karena kelas I adalah cikal bakal yang perlu diarahkan dan 

dibentuk untuk menjadi sumber daya manusia yang berprestasi dan 

berkualitas. Selain itu siswa kelas I masih dalam proses adaptasi terhadap 

lingkungan sekolah yang baru, maka dalam proses belajar mengajar mereka 

masih dalam proses penyesuaian, hal ini ditunjukan dengan nilai hasil ulangan 

harian pertama yang menunjukan hampir 50% masih dibawah standar 

kelulusan. Hal ini disebabkan karena mereka belum mengerti pentingnya 

minat belajar untuk mencapai tujuan maupun cita-cita yang ingin mereka 

capai, walaupun minat belajar mereka bervariasi tetapi sebagian masih 

kategori rendah. 

Keberhasilan untuk meningkatkan mutu lulusan dapat dilihat dari hasil 

belajar siswa yang merupakan hasil dari proses belajar siswa yang dipengaruhi 

oleh banyak faktor. Salah satu diantaranya faktor yang paling pokok yaitu 

minat belajar. Sedangkan minat belajar dipengaruhi oleh faktor intern dan 

faktor ekstern.  

Dari pernyataan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul “PENGARUH FAKTOR INTERN DAN 

FAKTOR EKSTERN TERHADAP MINAT BELAJAR SISWA KELAS 

I DI SMK YAYASAN PENDIDIKAN EKONOMI (YAPEK) 

GOMBONG TAHUN DIKLAT 2005/2006”. 
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B. Permasalahan 

Berdasarkan dari uraian dan pokok-pokok pemikiran tersebut diatas 

maka permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Faktor intern dan faktor ekstern berpengaruh terhadap minat 

belajar siswa kelas I di SMK Yayasan Pendidikan Ekonomi (YAPEK) 

Gombong tahun diklat 2005/2006 baik secara simultan maupun secara 

parsial? 

2. Seberapa besar faktor intern dan faktor ekstern mempengaruhi minat 

belajar siswa kelas I di SMK Yayasan Pendidikan Ekonomi (YAPEK) 

Gombong tahun diklat 2005/2006 baik secara simultan maupun secara 

parsial? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah faktor intern dan faktor ekstern mempengaruhi 

minat belajar siswa kelas I di SMK Yayasan Pendidikan Ekonomi 

(YAPEK) Gombong tahun diklat 2005/2006 baik secara simultan maupun 

secara parsial. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar faktor intern dan faktor ekstern 

mempengaruhi minat belajar siswa kelas I di SMK Yayasan Pendidikan 

Ekonomi tahun diklat 2005/2006 baik secara simultan maupun secara 

parsial. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini yang ingin penulis capai adalah: 

1. Kegunaan praktis 

a. Memberikan informasi kepada SMK YAPEK Gombong mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa. 



 5

b. Sebagai bahan masukan dan informasi kepada para guru dan siswa 

dalam meningkatkan minat belajar siswa. 

c. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan pengalaman untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan. 

2. Kegunaan teoritis 

a. Sebagai khasanah bacaan tentang “Faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat belajar siswa”. 

b. Sebagai bahan acuan dibidang penelitian yang sejenisnya dan sebagai 

pengembangan penelitian lebih lanjut. 

 

E. Sistematika Skripsi 

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka skripsi ini disusun 

dengan sistemetika sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 

Bagian awal terdiri dari sampul, lembar berlogo, halaman judul, 

persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan 

persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran. 

2. Bagian Pokok 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang , permasalahan, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, sistematika skripsi. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Merupakan uraian bersifat teori yang digunakan sebagai dasar 

pembahasan yaitu tinjauan tentang: Minat belajar yang meliputi: 

Pengertian minat belajar, Macam-macam minat belajar, Faktor-

faktor yang mempengaruhi minat belajar,  Menumbuhkan minat 

belajar, Pentingnya minat, Fungsi minat dalam Belajar. Belajar 

yang meliputi: Pengertian belajar, Prinsip belajar, Faktor-faktor 

yang mempengaruhi belajar. Kerangka berpikir dan Hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang populasi penelitian, sample penelitian, variable 

penelitian, metode pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, 

metode analisis data 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan 

BAB V PENUTUP 

 Berisi tentang kesimpulan dan saran 

3. Bagian akhir 

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI PENELITIAN 

 

A. Landasan Teori 

1. Minat Belajar 

a. Pengertian Minat Belajar 

Seseorang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam melaksanakan kegiatan 

tersebut dipengaruhi dan didorong oleh motif yang berasal dari dalam 

dan dari luar Semakain besar dorongan untuk melaksanakan suatu 

kegiatan maka semakin keras usaha seseorang untuk mencapai 

keberhasilan yang diinginkannya. Dorongan yang paling kuat berasal 

dari individu yang disebut minat. (Surtinah, 2004:16) 

Minat mempunyai peranan penting dalam dunia pendidikan, 

karena minat merupakan salah satu faktor yang memungkinkan siswa 

lebih konsentrasi, lebih semangat dan menimbulkan perasaan gembira 

sehingga siswa tidak mudah bosan, tidak mudah lupa dalam usahanya 

untuk belajar.  

Pada hakekatnya secara psikis seseorang memiliki suatu 

kegiatan pada dirinya berbeda-beda, misalnya motivasi, minat, bakat 

dan sebagainya. Sedangkan minat sendiri merupakan ungkapan psikis 

yang sangat penting untuk mencapai suatu kebutuhan manusia. 
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Untuk mendapatkan pengertian yang lebih luas tentang minat 

maka akan dikemukakan definisi dari minat. 

Menurut Dewa Ketut Sukardi (1994:46) bahwa minat adalah 

suatu perangkat mental yang terdiri dari kombinasi, perpaduan dan 

campuran dari perasaan, harapan, prasangka, cemas, takut dan 

kecenderungan-kecenderungan lain yang mengarahkan individu 

kepada suatu pilihan tertentu. 

Menurut Dakir (1996:130) bahwa minat sering dikacaukan 

dengan istilah perhatian yang artinya keaktifan peningkatan kesadaran 

seluruh fungsi jiwa yang dikerahkan  dalam pemusatannya kepada 

barang sesuatu, baik yang ada dalam maupun diluar kita. 

Menurut Crow and Crow dalam Kasijan (1988:351) 

mengatakan bahwa “Minat adalah kemampuan untuk memberi stimuli 

yang mendorong kita untuk memperhatikan seseorang, sesuatu barang 

atau kegiatan yang dapat memberi pengaruh terhadap pengalaman 

yang distimuli oleh kegiatan itu sendiri”. 

Menurut Slameto (1991:182) Minat adalah suatu rasa lebih 

suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktiviatas, 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 semakin besar. 
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Menurut Kartini Kartono (1990:111) menjelaskan bahwa 

perhatian merupakan reaksi umum dari organisme dan kesadaran yang 

menyebabkan bertambahnya aktivitas, daya konsentrasi dan 

pembatasan kesadaran terhadap satu obyek. Perhatian sangat 

dipengaruhi oleh perasaan senang dan suasana hati dan ditimbulkan 

oleh kemauan. Perhatian akibat dari kemampuan psikis yang disebut 

minat. 

Abu Ahmadi (1992:151) mengatakan bahwa antara minat dan 

perhatian pada umumnya dianggap sama atau tidak ada perbedaan. 

Memang keduanya hampir sama, dan dalam praktek selalu 

berhubungan satu sama lain. Apa yang menarik minat dapat 

menyebabkan adanya perhatian terhadap sesuatu tertentu disertai 

dengan minat. 

Lobby Loekmono (1994:62) menyatakan bahwa minat 

kecenderungan untuk merasa tertarik atau terdorong untuk 

memperhatikan seseorang, sesuatu barang atau kegiatan dalam bidang-

bidang tertentu. 

Dari beberapa pengertian minat diatas terdapat kesamaan yaitu 

merupakan kesamaan psikis, adanya pemusatan perhatian terhadap 

obyek atau aktivitas tertentu. 
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Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa minat 

belajar adalah pernyataan psikis yang menunjukan seseorang untuk 

memusatkan perhatiannya pada kegiatan belajar dan untuk 

mempelajari sesuatu untuk mencapai tujuan belajar 

Dalam hubungannya dengan belajar minat merupakan salah 

satu unsur yang diperlukan dalam aktivitas belajar. Minat akan timbul 

jika memiliki harapan dan hasil partisipasi yang diperoleh dalam suatu 

aktivitas dengan demikian penunjang minat yang terpenting adalah 

kemampuan yang menuntut siswa untuk mengatur proses internalnya 

dalam mengendalikan, mempelajari, mengingat dan berpikir tentang 

subyek yang diminatinya. 

Oleh karena itu seorang guru dalam menyampaikan pelajaran 

harus mampu membuat siswa senang dalam belajar. Dengan adanya 

minat yang timbul maka besar juga usaha untuk mempelajari pelajaran 

tersebut dan diharapkan siswa memperoleh hasil yang baik.  

b. Macam-macam Minat Belajar 

Setelah diketahui penjelasan tentang minat, maka minat itu 

sendiri ada bermacam-macam. Minat merupakan salah satu pendorong 

keberhasilan proses belajar siswa. 

Menurut Pasaribu dkk. (1983:52) Minat dibedakan atas: 

1) Minat aktual adalah minat yang berlaku pada obyek yang ada pada 

suatu saat dan ruangan yang konkrit. 
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2) Minat disposisional atau arah minat yang dasarnya pembawaan 

(disposisi) akan menjadi ciri sikap hidup seseorang. 

Dari pendapat tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa minat 

yang ada pada seseorang sudah ada sejak lahir dan menjadi arah dalam 

segala tindakannya serta timbul karena adanya perasaan suka pada 

obyek. Sehingga segala kelakuan, tindakan dan segala kegiatan yang 

tidak didasari minat yang kuat cenderung akan memberikan hasil yang 

kurang baik, sebab antara minat dan kelakuan sangat erat 

hubungannya. Pasaribu dkk. (1983:52) mengatakan “Minat dan 

kelakuan berhubungan erat, malahan dapat dikatakan bahwa semua 

kelakuan ditentukan minat”.   

Menurut Sukardi (1988:64) ada tiga macam minat yaitu: 

1) Minat yang diekspresikan (Exspressed interest) 

Seseorang dapat mengungkapkan minat atau pilihannya 

dengan kata tertentu. Contoh : Seorang anak mengungkapkan pada 

orang tuanya bahwa kalau rajin belajar dan mendapat nilai hasil 

belajar baik, dia ingin melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) yang 

terkenal di Indonesia. 

2) Minat yang diwujudkan/manifestasikan (manifest Interest)  

Seseorang dapat mengekspresikan minat bukan melalui 

kata-kata tetapi melalui tindakan atau perbuatan, ikut berperan aktif 

dalam suatu aktifitas tertentu. Contoh : Seseorang anak ikut terlibat 
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dalam kegiatan ekstrakurikuler, anak aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

3) Minat yang di inventarisasikan (Inventorist interest) 

Seseorang menilai minatnya dapat diukur dengan 

menjawab pertanyaan terhadap sejumlah pertanyaan tertentu atau 

urutan pilihannya untuk kelompok aktifitas tertentu. Rangkaian 

pertanyaan semacam ini sering disebut Inventori minat. Jadi pada 

minat ini terdapat unsur pengenalan (kognitif) emosi-emosi atau 

unsur afektif, dan kemauan atau unsur volutif, konatif untuk 

mencapai obyek atau tujuan. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat diperoleh gambaran bahwa 

minat yang ada pada seseorang sudah ada sejak lahir dan menjadi arah 

dalam segala tindakannya serta timbul karena adnya perasaan suka 

pada obyek. Sehingga segala kelakuan tindakan dan segala kegiatan 

yang tidak didasari minat yang kuat cenderung akan memberikan hasil 

belajar yang kurang baik, sebab antara minat dan kelakuan sangat erat 

hubungannya. Dengan demikian apabila siswa tidak mempunyai minat 

belajar yang sungguh-sungguh maka kemungkinan kurang optimal 

dalam mencapai prestasi yang baik, siswa yang berminat belajar dapat 

dilihat dari usahanya yang sungguh-sungguh dalam belajar baik di 

lingkungan sekolah maupun di rumah. 
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c. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

Minat bukan merupakan suatu hal yang didapat sejak lahir 

namun minat merupakan suatu keseluruhan yang dapat berubah-ubah 

karena sejak kecil minat anak itu selalu mengalami perubahan. 

Menurut Sri Hidayati (2004:18-20) Minat seseorang itu muncul 
akibat adanya pengaruh dari rangsangan yang paling kuat untuk 
mendapatkan minat antara lain adalah: 

1) Kualitas rangsang mempengaruhi minat 
2) Obyek yang besar menarik minat 
3) Pengulangan rangsang menarik minat 
4) Rangsang yang baru menarik minat 
5) Beberapa rangsang yang sesuai dengan bakatnya menarik 

minat 
6) Rangsang yang berarti akan menarik minat 
7) Kebiasaan-kebiasaan emosional akan menimbulkan minat 

Berdasarkan dari beberapa faktor yang mempengaruhi minat diatas 
dapat digolongkan menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor 
eksternal. 
1. Faktor Internal 

Faktor internal yaitu segenap pikiran emosi dan persoalan dari 
dalam diri seseorang yang mempengaruhi minat sehingga tidak 
dapat dipusatkan. 
Contoh: Kelelahan jasmani seperti kesehatan fisik seseorang yang 
menurun akibat bekerja keras atau makan-makanan yang tidak 
bergizi atau makan tidak teratur sehingga mengganggu aktivitas 
belajarnya. Kelelahan rohani, contoh: kelahan yang disebabkan 
karena kebosanan akibat seseorang mempelajari pelajaran yang 
sama dalam waktu yang lama sehingga menimbulkan hilangnya 
minat untuk mempelajarinya. Dengan demikian keadaan jasmani 
dan rohani siswa mempengaruhi minat belajar anak tersebut. 

2. Faktor Eksternal 
Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang 
yang dapat mempengaruhi minat belajarnya. 
Contoh: keributan atau kegaduhan yang berada didalam rumah 
karena disebabkan oleh sanak saudaranya atau anak kecil yang 
berlarian didalam rumah akan mengganggu kegiatan belajarnya 
dirumah. Lingkungan sekolah yang penerangannya kurang atau 
terlalu terang akan mengganggu siswa untuk kegiatan belajar, 
selain lingkungan keluarga dan sekolah lingkungan masyarakat 
juga akan mempengaruhi kegiatan belajar anak, misal kebisingan 
yang ada diluar rumah atau teman yang datang mengajak ngobrol 
hal-hal yang sepele atau mengajak jalan-jalan.  
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Menurut crow and Crow dalam kasijan (1989:351) minat 

terhadap obyek aktivitas dapat ditimbulkan oleh beberapa faktor. 

1) The Factor of Inner Urges 

Faktor ini dititikberatkan dalam usaha individu untuk 

memenuhi kebutuhan fisik dan jasmaninya. Faktor dorongan dari 

dalam menimbulkan minat untuk belajar ialah keinginan dan cita-

cita serta harapan untuk mendapatkan penghargaan atau prestasi. 

Seseorang yang mempunyai keinginan terhadap sesuatu akan 

mendorong individu tersebut aktif melakukan kegiatan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkannya.  

2) The Factor of Social Motives 

Faktor ini adalah motif dalam lingkungan. Faktor ini 

terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: lingkungan Keluarga (rumah), 

lingkungan Sekolah dan lingkungan Masyarakat. Lingkungan 

keluarga (rumah) ikut mempengeruhi minat belajar yaitu suasana 

rumah, pendidikan orang tua, dan sikap orang tua. Misalnya orang 

tua yang selalu cekcok aatau kurang perhatian karena sibuk dengan 

pekerjaannya atau yang lainnya maka akan membuat anak malas 

belajar dan tidak berminat untuk belajar karena tidak ada yang 

mengarahkan/memberi semangat untuk belajar. Lingkungan 

Sekolah juga mempengaruhi minat belajar siswa. Minat ini 

dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya adalah guru, metode 

belajar mengajar, kurikulum, laboratorium, serta fasilitas lain yang 

menunjang.  



 15

Menurut tim pengembangan MKDK IKIP Semarang 

(1990:148) Belajar dengan kesan menyenangkan, menarik, 

bermanfaat, tidak tegang, lebih efisien. Kegiatan di masyarakat 

juga mempengaruhi minat belajar anak. Apabila anak terlalu 

banyak mengikuti kegiatan di masyarakat akan membuat anak 

kesulitan  membagi waktu untuk belajar, apabila berteman dengan 

anak yang tidak pernah belajar karena senang bermain atau jalan-

jalan maka anak ikut terpengaruh. Selain diatas kemajuan Ilmu 

Pengetahuan dan teknologi (IPTEK) juga mempengaruhi belajar 

anak. Apabila kemajuan IPTEK tidak dimanfaatkan dengan tepat 

maka hasilnya akan mengganggu belajar anak. 

3) Emotional Factor  

Faktor emosi ini berpengaruh terhadap minat individu. 

Dalam faktor ini dinyatakan bahwa suatu aktifitas yang dilakukan 

dengan perasaan senang akan membuahkan hasil yang lebih baik 

dan sekaligus memperbesar minat terhadap aktifitas tersebut. 

Faktor emosi yang mempengaruhi minat belajar adalah perasaan 

senang, perhatian serta keinginan anak untuk belajar. 

Selain berbagai keterangan diatas keadaan jasmani dan 

rohani dilingkungan sosial anak juga mempengaruhi minat belajar 

anak. Kelelahan jasmani seperti kesehatan fisik seseorang yang 

menurun karena kelelahan atau sakit, makan makanan yang kurang 

bergizi atau makan tidak teratur sehingga menimbulkan rasa lapar 

yang tidak teratur sehingga mengganggu konssentrasi belajar. 

Kelelahan rohani yaitu keletihan psikologis yang timbul karena 
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siswa mempelajari pelajaran yang sama dalam jangka waktu yang 

lama sehingga menimbulkan hilangnya minat untuk 

mempelajarinya. 

Sehingga dari berbagai keterangan diatas faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat belajar adalah motivasi (cita-cita, harapan untuk 

mendapatkan prestasi/nilai yang baik), perhatian (perasaan senang), 

kesehatan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan 

masyarakat. 

d. Menumbuhkan Minat Belajar 

Minat belajar merupakan suatu sikap tertentu yang sangat 

pribadi pada seseorang yang ingin belajar (Sudarsono, 2003:28) Minat 

belajar harus ditumbuhkan sendiri oleh masing-masing anak. Pihak 

lain hanya memperkuat, menumbuhkan dan memelihara minat yang 

telah dimiliki seseorang. 

Lester & Alice Crow dalam Loekmono (1994:61) 

mengemukakan lima butir motif penting yang dapat dijadikan alasan–

alasan untuk mendorong tumbuhnya minat belajar dalam diri 

seseorang yakni: 

1) Suatu hasrat keras untuk memperoleh nlai-nilai yang lebih baik  

dalam semua mata pelajaran  

2) Suatu dorongan batin memuaskan rasa ingin tahu dalam satu 

bidang atau lain bidang studi 

3) Hasrat untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 

pribadi 
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4) Hasrat untuk menerima pujian dari orang tua, guru dan teman-

teman 

5) Gambaran diri di masa mendatang untuk meraih sukses dalam 

bidang khusus tertentu. 

Ada beberapa hal untuk menumbuhkan minat siswa yaitu: 

1) Berusaha memperoleh informasi tentang bidang studi tersebut. 

Carilah berbagai informasi selengkap mungkin tentang bidang 

studi tersebut seperti mengenal sejarahnya, tokoh-tokohnya, 

bidang-bidang kerjanya yang dapat dimasuki, kesempatan untuk 

maju dan hal-hal menarik lainnya. 

2) Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bidang 

studi tersebut. Buatlah catatan-catatan pribadi, menulis karangan 

ilmiah, melakukan penelitian sederhana atau berdiskusi dengan 

teman. 

Menurut S. Nasution (1984:60) Minat dalam diri seseorang 

dapat dibangkitkan dengan cara: 

1) Bangkitkan suatu kebutuhan (kebutuhan untuk menghadapi 

keindahan,untuk mendapatkan penghargaan dan sebagainya) 

2) Hubungan dengan penglaman yang lampau 

3) Beri kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik 

4) Gunakan berbagai metode untuk mengajar seperti diskusi, kerja 

kelompok, membaca, demonstrasi dan sebagainya. 
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Menurut Kartini kartono (1985:142) Ada empat hal yang dapat 

dikerjakan guru untuk membangkitkan minat belajar anak: 

1) Memberikan dorongan kepada siswa untuk belajar 

2) Menjelaskan secara konkret kepada siswa apa yang dapat 

dilakukan pada akhir pengajaran 

3) Memberikan ganjaran terhadap prestasi yang dicapai sehingga 

dapat membangkitkan semangat untuk mencapai prestasi yang 

lebih baik. 

4) Membentuk kebiasaan belajar yang baik. 

e. Pentingnya Minat 

Setiap siswa yang menuntut ilmu harus melakukan konsentrasi 

dalam belajarnya. Konsentrasi dalam belajar adalah pemusatan pikiran 

terhadap suatu mata pelajaran dengan mengesampingkan semua hal 

lainnya yang tidak berhubungan dengan pelajaran tersebut. Tanpa 

konsentrasi tidak mungkin ia berhasil menguasai pelajarannya. 

Konsentrasi tidak ada atau kurang bilamana tidak terdapat minat yang 

memadai dalam diri siswa tersebut. Betapa pentingnya minat untuk 

mencapai sukses dalam hidup seseorang dan dalam segala hal, seperti 

pendapat dibawah ini yang mengatakan bahwa: 

An interest in learning is a obligation which goes with you to 

class and accompanies you during each study assigment, thereby, 

enabling you to succed in the study activity. Like wise, interest in basic 

to your life’s work if you to reach your anticipated goal or goals. 
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Interest in your work, in you study or in your recreation projects is 

necessary for genuine success in the out come. (Suatu minat dalam 

belajar merupakan suatu kewajiban yang menyertai anda kekelas dan 

menemani anda selama setiap tugas studi, dengan demikian 

memungkinkan anda berhasil dalam kegiatan studi. Demikian pula 

minat merupakan dasar dari tugas hidup anda kalau anda ingin 

mencapai tujuan atau tujuan-tujuan anda yang diharapkan. Minat 

dalam pekerjaan anda, dalam studi anda atau dalam kegiatan-kegiatan 

hiburan anda adalah perlu untuk sukses sejati dalam hasilnya)  

(Lester dan Alice Crow dalam The Liang Gie, 1995:129) 

Ibarat sebuah bangunan minat merupakan dasar atau Pondasi 

bagi bangunan konsentrasi yang harus diciptakan. Pondasi ini akan 

semakin kokoh kalau minat semakin dikembangkan terus menerus 

akan semakin besar. 

f. Fungsi Minat dalam Belajar 

Dalam kegiatan belajar sangat diperlukan adanya minat. Hasil 

belajar akan menjadi optimal jika adnya minat yang tinggi pada diri 

siswa, makin tinggi minat belajar yang dimiliki siswa maka akan 

semakin bagus hasil belajar yang diperolehnya. Jadi dengan minat 

yang tinggi dan kemampuan siswa untuk melaksanakannya maka 

siswa akan senantiasa menentukan intensitas belajarnya. 

Minat belajar yang tinggi akan sangat berpengaruh dengan 

hasil belajar. Misal seseorang siswa yang ingin mendapatkan hasil 
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belajar yang tinggi dalam ujian/test/ulangan maka siswa tersebut akan 

sungguh-sungguh belajar. 

Sehubungan dengan hal diatas maka fungsi minat adalah: 

1) Mendorong manusia untuk bertindak sebagai penggerak yang 

melepaskan energi agar dapat menggerakkan setiap kegitan yang 

akan dikerjakannya. 

2) Menentukan arah perbuatan yakni kearah tujuan yang ingin di 

capai, dengan demikian minat memberikan arah dan kegiatan yang 

dilakukan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. 

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa 

yang harus dikerjakan sesuai dengan apa yang di lakukan untuk 

mencapai tujuan dan mampu untuk memilah-milah kegiatan yang 

bermanfaat dengan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian 

cita-cita tersebut. 

2. Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur 

yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dari 

jenjang pendidikan. Ini berarti berhasil atau gagalnya pencapaian 

tujuan pendidikan sangat bergantung pada proses belajar yang dialami 

siswa baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. 

Debawah ini ada beberapa pendapat yang menyatakan 

pengertian belajar: 
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1) Whiterington, dalam bukunya Educational Psychology  

mengemukakan: “Belajar adalah suatu perubahan didalam 

kepribadian yang menyatakan diri, sebagai pola baru dari reaksi 

yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu 

pengertian”. 

2) Morgan dalam bukunya Introduction to Psychology (1978) 

mengemukakan: “Belajar adalah setiap perubahan yang relatif 

menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari 

latihan atau pengulangan”. 

(Dalyono, 1994:212) 

3) Morris L. Bigge dalam Djamarah (2000:13) Pada prinsipnya 

belajar adalah perubahan perilaku melalui latihan dan pengalaman 

untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. 

b. Prinsip Belajar 

Prinsip belajar adalah hal-hal yang snagat penting yang harus 

ada dalam suatu proses belajar dan pembelajaran agar kegiatan belajar 

yang dilakukan oleh siswa dapat mencapai tujuan maka ada beberapa 

prinsip belajar yang perlu diperhatikan. 

Prinsip-prinsip belajar tersebut antara lain: 

1) Kesiapan belajar 

Faktor kesiapan baik fisik maupun psikologis siswa 

merupakan kondisi awal suatu kegiatan belajar. Kondisi fisik dan 

psikologis ini biasanya sudah terjadi pada diri siswa sebelum ia 
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masuk kelas. Oleh karena itu sikap guru yang pengertian dan 

mampu menciptakan situasi kelas yang menyenangkan merupakan 

implikasi dari prinsip belajar kesiapan ini. 

2) Perhatian 

Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju pada suatu 

obyek. Belajar sebagai suatu aktifitas yang kompleks, sangat 

membutuhkan perhatian dari siswa yang belajar. Perhatian 

terhadap pelajaran aka timbul pada siswa apabila bahan pelajaran 

sesuai dengan kebutuhannya. Apabila perhatian alami ini tidak ada 

maka siswa perlu di bangkitkan perhatiannya. 

3) Motivasi 

Menurut Hamalik (1992:173) Motivasi adalah suatu 

perubahan energi dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan 

timbulnya perasaan (afektif) dan reaksi untuk mencapai tujuan 

4) Keaktifan siswa 

Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain juga tidak 

bisa diterapkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi 

apabila siswa aktif mengalaminya sendiri 

5) Keterlibatan langsung 

Prinsip berpengalaman ini sangat penting dalam belajar dan 

mengkaitkannya dengan prinsip keaktifan dengan belajar melalui 

pengalaman langsung, siswa tidak hanya mengamati saja tetapi 

harus terlibat secara langsung 
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6) Pengulangan 

Dengan pengulangan, tanggapan tentang materi akan 

mudah dipahami. Dalam hal ini guru melakukan pengulangan agar 

dapat memberikan pekerjaan rumah, tugas, membuat laporan atau 

mengadakan ulangan harian, dan lain-lain. 

7) Materi pelajaran yang menantang 

Keberhasilan belajar sangat dipengaruhi pula oleh rasa 

ingin tahu terhadap suatu persoalan dengan sikap seperti ini, 

motivasi akan meningkat. Rasa ingin tahu timbul apabila materi 

pelajaran yang dihadapinya bersifat menantang atau problematis. 

8) Balikan dan penguatan 

Feed back/balikan adalah masukan yang sangat penting 

baik bagi siswa/guru. Siswa akan belajar dengan lebih bersemangat 

apabila ia mengetahui dan mendapatkan hasil yang lebih baik. 

Dengan balikan ini siswa dapat mengetahui sejauh mana 

kemampuannya dalam suatu hal, dimana letak kelebihan dan 

kelemahannya. Balikan ini juga berguna bagi guru untuk 

menentukan perlakuan selanjutnya dalam pembelajaran, seperti 

untuk melakukan remidial teaching. Penguatan adalah suatu 

tindakan yang menyenangkan dari guru terhadap siswa yang telah 

berhasil melakukan suatu perbuatan belajar. 

9) Perbedaan individual 



 24

Siswa merupakan individu yang unik, artinya tidak ada 2 

(dua) orang siswa yang sama persis, tiap siswa memiliki perbedaan 

antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu terlihat pada 

karakteristik, kepribadian dan sifat-sifatnya. 

(Dimyati dkk, 2002 : 43-50). 

 Semua prinsip-prinsip belajar ini saling berkaitan artinya 

penerapan suatu prinsip dapat mewujudnya prinsip-prinsip yang lain. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Menurut Kartini kartono (1985:1-6) faktor penyebab yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan studi murid digolongkan dalam 2 macam 

yaitu:  

1) Faktor internal (yang berasal dari diri siswa) diantaranya adalah: 

a) Kecerdasan 

Kecerdasan merupakan salah satu aspek penting, dan 

sangat menentukan berhasil tidaknya studi seseorang. Kalau 

seorang murid mempunyai tingkat kecerdasan normal atau 

diatas normal maka secara potensial dapat mencapai prestasi 

yang tinggi. Namun dalam kenyataan kadang-kadang kita 

menjumpai murid yang mempunyai tingkat kecerdasan diatas 

normal tetapi prestasi belajarnya rendah sekali bahkan ada 

yang gagal sama sekali. Hal ini disebabkan oleh hal-hal lain, 

misalnya sering sakit, tak pernah belajar dirumah dan 

sebagainya. 
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b) Bakat 

Bakat adalah potensi atau kemampuan kalau diberi 

kesempatan untuk dikembangkan melalui belajar, akan 

menjadi kecakapan yang nyata. Seseorang yang tidak berbakat 

akan sukar untuk mempelajari sesuatu secara mendalam. 

c) Motif 

Motif merupakan dorongan yang mendasari dan 

mempunyai setiap usaha serta kegiatan seseorang untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Seseorang yang mempunyai 

motif belajar yang kuat. Hal ini akan memperbesar kegiatan 

dan usahanya untuk mencapai prestasi yang tinggi. 

d) Cara belajar 

Seorang murid yang mempunyai cara belajar yang 

efisien, memungkinkan untuk mencapai prestasi lebih tinggi 

dari pada murid yang mempunyai cara belajar yang tidak 

efisien. 

2) Faktor  Eksternal (dari luar diri siswa) 

a) Lingkungan 

(1) Lingkungan Alam 

Keadaan alam yang tenang dengan udara yang sejuk ikut 

mempengaruhi kesegaran jiwa murid sehingga 

memungkinkan hasil belajarnya akan lebih tinggi daripada 
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lingkungan yang gaduh dengan udara yang panas dan 

kotor. 

(2) Lingkungan Keluarga 

Orang tua yang bersifat merangsang, mendorong dan 

membimbing terhadap aktivitas belajar anaknya, 

memungkinkan anak untuk mencapai prestasi belajar yang 

tinggi. Selain itu suasana rumah yang mempengaruhi hasil 

belajar anak. Dengan suasana rumah yang ramai, gaduh, 

atau suasana yang tegang karena orang tua berselisih 

pendapat akan mengganggu konsentrasi anak pada waktu 

belajar. 

(3) Lingkungan Masyarakat 

Pengaruh dari masyarakat yang dapat menimbulkan 

kesukaran belajar anak, terutama anak-anak yang 

sebayanya. Apabila anak-anak yang sebaya disekitarnya 

merupakan anak-anak yang rajin belajar, maka anak akan 

terangsang untuk mengikuti jejak mereka, sebaliknya bila 

anak-anak disekitarnya merupakan kumpulan anak-anak 

nakal maka ia akan melakukan kegiatan yang tidak ada 

manfaatnya sehingga sering mengalahkan belajarnya. 

b) Sekolah 

Hubungan guru dengan murid, hubungan murid dengan 

murid yang kurang baik, tujuan pelajaran yang ditetapkan ada 
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diatas kemampuan murid, semuanya dapat mempengaruhi 

belajardan hasil belajar murid-muridnya. Oleh sebab itu guru 

dituntut untuk menguasai bahan pelajaran yang akan diajarkan 

dan memiliki tingkah laku yang tepat dalam mengajar. 

c) Peralatan Mengajar 

Lengkap dan tidaknya peralatan belajar, baik yang 

dimiliki murid itu sendiri maupun yang dimiliki sekolah, dapat 

menimbulkan hasil belajar siswa sehingga mempengaruhi 

prestasi belajar, kekurangan peralatan belajar dapat membawa 

akibat yang negatif, misalnya murid tidak bisa belajar secara 

baik, sehingga sulit untuk mencapai prestasi yang tinggi. 

 Menurut Dalyono (1994:55-60) Faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar yaitu: 

1) Faktor intern 

a) Kesehatan 

Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar 

pengaruhnya terhadap kemampuan belajar. Bila seseorang 

selalu sakit, sakit kepala, pilek, batuk dan sebagainya. Semua 

itu dapat menyebabkan siswa tidak berminat belajar karena 

tidak bergairah. Demikian halnya jika kesehatan rohani (jiwa) 

kurang baik misalnya mengalami gangguan pikiran, perasaan 

kecewa, emosi karena konflik dengan pacar atau orang tua 
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atau sebab lain maka akan mengurangi semangat dan minat 

belajar. 

b) Intelegensi dan bakat 

Seseorang yang memiliki intelegensi baik (IQnya 

tinggi) umumnya mudah belajar dan hasilnya pun cenderung 

baik. Sebaliknya orang yang intelegensinya rendah cenderung 

mengalami kesukaran dalam belajar, lambat berpikir sehingga 

prestasi belajarnya pun rendah. Bakat juga mempengaruhi dan 

menentukan keberhasilan belajar karena akan lebih mudah dan 

cepat pandai apabila seseorang mempunyai bakat. 

c) Minat dan Motivasi 

Timbulnya minat belajar disebabkan berbagai hal, 

antara lain karena keinginan yang kuat untuk menaikan 

martabat atau memperoleh pekerjaan yang baik serta ingin 

hidup senang dan bahagia. Minat belajar yang besar cenderung 

akan menghasilkan prestasi yang tinggi, sebaliknya minat 

belajar kurang akan menghasilkan prestasi yang rendah. 

Motivasi berbeda dengan minat. Ia adalah daya 

penggerak/pendorong untuk melakukan sesuatu pekerjaan 

yang bisa berasal dari dalam (intrinsik) yaitu dari hati 

sanubari. Motivasi yang berasal dari luar (ekstrinsik) yaitu 

dorongan yang datang dari luar diri (lingkungan) misal orang 

tua, guru, teman-teman dan anggota masyarakat. Seseorang 

yang belajar dengan motivasi kuat akan melaksanakan 
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kegiataan dengan sungguh-sungguh, penuh semangat dan 

sebaliknya motivasi yang lemah akan malas bahkan tidak mau 

mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pelajaran. 

Kuat lemahnya belajar seseorang, mempengaruhi keberhasilan 

untuk mencapai tujuan yang ingin di capai. Oleh karena itu 

motivasi perlu diusahakan terutama dari dalam diri dengan 

cara senantiasa memikirkan masa depan yang penuh tantangan 

dan harus dihadapi untuk mencapai cita-cita. 

d) Cara Belajar 

Cara belajar seseorang mempunyai pencapaian hasil 

belajarnya. Belajar tanpa memperhatikan teknik, faktor 

fisiologis, psikologis, dan ilmu kesehatan akan mempengaruhi 

hasil yang kurang memuaskan. Ada seseorang yang sangat 

rajin belajar, siang dan malam tanpa istirahat yang cukup, cara 

belajar seperti ini tidak baik. Belajar harus ada istirahat untuk 

memberi kesempatan kepada mata, otak serta organ tubuh 

yang lainnya untuk memperoleh tenaga kembali.  

Selain itu teknik-teknik belajar perlu diperhatikan 

bagaimana caranya membaca, mencatat, menggaris bawahi, 

membuat ringkasan dan sebagainya. Selain itu perlu 

diperhatikan waktu belajar, tempat, fasilitas, penggunaan 

media dan penyesuaian bahan pelajaran. Karena semua itu 

dapat mempengaruhi minat belajar siswa untuk memperoleh 

hasil yang lebih baik. 
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2) Faktor Eksternal 

a) Keluarga 

Keluarga adalah ayah, ibu, dan anak serta famili yang 

lain yang menjadi penghuni rumah. Faktor orang tua sangat 

besar pengaruhnya terhadap keberhasilan anak dalam belajar 

atau menimbulkan minat belajar anak. Tinggi rendahnya 

pendidikan orang tua, besar kecilnya pendapatan orang tua, 

cukup atau kurang perhatian dan bimbingan orang tua, rukun 

atau tidaknya kedua orang tua dan akrab tidaknya hubungan 

orang tua dengan anak-anak, tenang atau tidaknya situasi dalam 

rumah, semuanya itu turut mempengaruhi pencapaian hasil 

belajar anak. Disamping itu faktor keadaan rumah juga turut 

mempengaruhi keberhasilan belajar seperti papan tulis, gambar, 

peta atau meja belajar dan sebagainya. 

b) Sekolah 

Keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi 

tingkat keberhasilan belajar. Kualitas guru, metode 

mengajarnya, kesesuaian kurikulum, dengan kemampuan anak, 

keadaan fasilitas/perlengkapan di sekolah, keadaan ruangan, 

jumlah murid perkelas, pelaksanaan tata tertib (disiplin). Hal 

ini dapat mempengaruhi minat belajar dan hasil belajar siswa. 

c) Masyarakat 

Keadaan masyarakat juga menentukan prestasi belajar. 

Bila disekitar tempat tinggal keadaan masyarakatnya terdiri 

dari orang-orang yang berpendidikan terutama anak-anaknya 
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rata-rata bersekolah tinggi dan moralnya baik hal ini akan 

mendorong anak lebih giat belajar. Tetapi sebaliknya apabila 

tinggal dilingkungan anak-anak yang nakal, tidak bersekolah 

dan pengangguran, hal ini akan mengurangi semangat belajar 

bahkan keinginan untuk belajar atau minat belajar hilang sama 

sekali. 

d) Lingkungan sekitar 

Keadaan lingkungan, bangunan rumah, suasana sekitar, 

keadaan lalu lintas dan sebagainya. Misalnya bangunan rumah 

penduduk yang sangat sempit, lalu lintas yang membisingkan, 

suasana hiruk pikuk orang disekitar, suara pabrik, polusi udara, 

iklim yang terlalu panas, semuanya akan mempengaruhi gairah 

dan minat belajar. Sebaliknya tempat yang sepi dengan iklim 

yang sejuk, ini akan menunjang proses belajar. 

Menurut Slameto (2003:54-72) faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar adalah: 

2) Faktor-Faktor Intern 

a) Faktor jasmaniah 

(1) Faktor kesehatan 

Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan 

beserta bagian-bagiannya/bebas dari penyakit. Proses 

belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang 

terganggu. Selain itu juga ia akan cepat lelah, kurang 

bersemangat, ngantuk, jika badannya lemah, kurang darah 
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atau ada gangguan-gangguan/kelainan fungsi alat inderanya 

serta tubuhnya. 

(2) Cacat tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan 

kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh/badan. 

Cacat itu berupa buta, setengah buta, tuli, setengah tuli, 

lumpuh dan lain-lain. Keadaan cacat tubuh juga 

mempengaruhi belajar, siswa yang cacat belajarnya juga 

akan terganggu. 

b) Faktor Psikologis 

(1) Intelegensi 

J.P Chaplin dalam Slameto (2003:55) merumuskan 

intelegensi sebagai berikut: 

(a) The ability to meet and adapt to novel situations quickly 

and effectively 

(b) The ability to utilize abstract concepts effectively 

(c) The ability to grasp relationships and learn quickly 

Jadi intelegensi itu adalah kecakapan yang terdiri 

dari tiga jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi dan 

menyesuaikan kedalam situasi yang baru dengan cepat dan 

efektif, mengetahui/menggunakan konsep-konsep yang 

abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan 

mempelajarinya dengan cepat. 
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Intelegensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan 

belajar. Siswa mempunyai tingkat intelegensi yang normal 

dapat berhasil dengan baik dalam belajar, jika ia belajar 

dengan baik, artinya belajar dengan menerapkan metode 

belajar yang efisien dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajarnya (faktor jasmaniah, psikologi, keluarga, sekolah, 

masyarakat) memberi pengaruh yang positif, jika siswa 

memiliki intelegensi yang rendah, ia perlu mendapat 

pendidikan di lembaga pendidikan khusus. 

(2) Perhatian 

Perhatian menurut Gazali dalam Slameto (2003:56) 

adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itupun semata-

mata tertuju kepada suatu objek (benda/hal) atau 

sekumpulan objek. Untuk dapat menjamin hasil belajar 

yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian 

terhadap bahan yang dipelajarinya, jika bahan pelajaran 

tidak menjadi perhatian siswa, maka timbullah kebosanan, 

sehingga ia tidak suka belajar. Agar siswa dapat belajar 

dengan baik, usahakanlah bahan pelajaran selalu menarik 

perhatian dengan cara mengusahakan pelajaran itu sesuai 

dengan hobi atau bakatnya. 

(3) Minat 
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Hilgrad dalam slameto (2003:57) minat adalah 

sebagai berikut: Interest is persisting tendency to pay 

attention to and enjoy some activity or content”. 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. 

Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus 

menerus yang disertai dengan rasa senang. Minat besar 

pengaruhnya terhadap belajar karena bahan pelajaran yang 

dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan 

belajar dengan sebaik-baiknya. 

(4) Bakat 

Bakat atau aptitude menurut Hilgard dalam Slameto 

(2003:57) adalah : “The capacity to learn”. Dengan 

perkataan lain bakat adalah kemampuan untuk belajar. 

Kemampuan itu baru akan terealisasi menjadi kecakapan 

yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Orang yang 

berbakat mengetik, misalnya akan lebih cepat dapat 

mengetik dengan lancar dibandingkan dengan orang lain 

yang kurang/tidak berbakat dibidang itu. 

Dari uraian diatas jelaslah bahwa bakat itu 

mempengaruhi belajar. Jika bahan pelajaran yang dipelajari 

siswa sesuai  dengan bakatnya, maka hasil belajarnya lebih 
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baik karena ia senang belajar dan pastilah selanjutnya ia 

lebih giat lagi dalam belajarnya. 

(5) Motif 

Menurut james Drever dalam Slameto (2003:58) 

memberikan pengertian tentang motif sebagai berikut: 

“Motive is an effective-conactive factor which operates in 

determining the direction of an individual’s behavior to 

wards an end or goal, consioustly apprehended or 

unconsioustly”. 

Jadi motif erat hubungannya dengan tujuan yang 

akan dicapai. Di dalam menentukan tujuan itu dapat 

disadari atau tidak, akan tetapi untuk mencapai tujuan itu 

perlu berbuat, sedangkan yang menjadi penyebab berbuat 

adalah motif itu sendiri sebagai penggerak/pendorongnya. 

Dalam proses belajar mengajar haruslah 

diperhatikan apa yang dapat mendorong siswa belajar 

dengan baik atau padanya motif untuk berpikir dan 

memusatkan perhatian, merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan-kegiatan yang berhubungan /menunjang belajar.  

(6) Kematangan 

Kematangan adalah tingkat/fase dalam suatu 

pertumbuhan seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah 

siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Kematangan 
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belum berarti anak dapat melaksanakan kegiatan secara 

terus-menerus, untuk itu diperlukan latihan-latihan dalam 

pelajaran. Belajarnya akan lebih berhasil jika anak sudah 

siap (matang). 

(7) Kesiapan 

Kesiapan atau readiness menurut Jamies Drever 

dalam Slameto (2003:59) adalah: Preparedness to respond 

or react. Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi 

respons atau bereaksi. Kesiapan perlu diperhatikan dalam 

proses belajar, karena jika siswa belajar dan padanya sudah 

ada kesiapan, maka hasil belajar akan lebih baik. 

c) Faktor Kelelahan 

Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk 

dipisahkan tetapi dapat dibedakan menjadi duamacam, yaitu 

kelelahan jasmani dan kelelahan rohani (bersifat psikis). 

Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya 

tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. 

Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan 

dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk 

menghasilkan sesuatu hilang. Kelelahan ini menyebabkan 

susahnya berkonsentrasi karena tidak sesuai dengan bakat, 

minat dan perhatiannya. 

3) Faktor-Faktor Ekstern 
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Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar 

dikelompokan menjadi 3 faktor yaitu: 

(a) Faktor Keluarga 

(1) Cara Orang Tua Mendidik 

Cara orang tua mendidik anaknya besar 

pengaruhnya terhadap belajar anaknya. Orang tua yang 

kurang/tidak memperhatikan pendidikan anaknya misalnya 

mereka acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak 

memperhatikan sama sekali akan kepentingan-kepentingan 

dan kebutuhan-kebutuhan anaknya dalam belajar tidak 

mengatur waktu belajarnya, tidak menyediakan/melengkapi 

alat belajarnya, tidak memperhatikan apakah anaknya 

belajar atau tidak, tidak mau tahu bagaimanakah kemajuan 

belajar anaknya, kesulitan-kesulitan yang dialami dalam 

belajar dan lain-lain. Hal ini akan mempengaruhi minat 

belajar anak menurun sehingga menyebabkan kurang/tidak 

berhasil dalam belajarnya. 

Mendidik anak dengan cara memanjakannya adalah 

cara mendidik yang tidak baik. Jika anak tidak belajar 

karena alasan segan, atau malas apabila dibiarkan akan 

berbuat seenaknya. Mendidik anak dengan cara 

memperlakukannya terlalu keras, adalah cara yang kurang 
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baik juga. Karena anak diliputi ketakutan dan akhirnya akan 

membenci belajar. 

(2) Relasi antar Anggota Keluarga  

Relasi antar anggota yang terpenting adalah relasi 

orang tua dengan anaknya. Selain itu relasi anak dengan 

saudaranya atau dengan anggota keluarga yang lain pun 

turut mempengaruhi belajar anak. Wujud relasi itu misalnya 

apakah hubugan itu penuh dengan kasih sayang dan 

pengertian, ataukah diliputi dengan kebencian, sikap terlalu 

keras, ataukah sikap yang acuh tak acuh dan sebagainya. 

Hubungan yang baik adalah hubungan yang penuh 

pengertian dan kasih sayang, disertai dengan bimbingan 

dan bila perlu dengan hukuman-hukuman untuk 

mensukseskan belajar anaknya. 

(3) Suasana Rumah 

Suasana rumah yang gaduh/ramai dan semrawut 

tidak akan memberi ketenangan kepada anak yang belajar. 

Selanjutnya agar anak dapat belajar dengan baik perlulah 

diciptakan suasana rumah yang tenang dan tenteram. 

Karena dengan suasana rumah yang tenang dan tenteram 

selain anak kerasan/betah tinggal dirumah, anak akan dapat 

belajar dengan baik karena berminat belajar. 

(4) Keadaan Ekonomi Keluarga 
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Keadaan ekonomi keluarga berhubungan erat 

dengan belajar anak. Anak yang sedang belajar selain harus 

terpenuhi kebutuhan pokoknya, misal makan, pakaian, 

perlindungan kesehatan dan lain-lain, juga membutuhkan 

fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, 

penerangan, alat tulis menulis, buku-buku dan lain-lain. 

Fasilitas belajar itu hanya terpenuhi jika keluarga 

mempunyai cukup uang. 

Jika anak hidup dalam keluarga yang miskin, 

kebutuhan pokok anak kurang terpenuhi, akibatnya 

kesehatan anak terganggu, sehingga belajar anak juga 

terganggu karena minat anak untuk belajar menurun atau 

hilang sama sekali. Bahkan anak sampai bekerja untuk 

membantu ekonomi keluarganya sehingga ia tidak dapat 

belajar karena .lelah, dan tidak menutup kemungkinan 

keadaan ini menjadi cambuk baginya untuk belajar lebih 

giat dan akhirnya sukses. 

(5) Pengertian Orang Tua 

Anak belajar perlu dorongan dan pengertian orang 

tua. Bila anak sedang belajar jangan diganggu dengan 

tugas-tugas dirumah. Kadang-kadang anak mengalami 

lemah semangat, sehingga orang tua wajib memberi 
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pengertian dan bimbingan serta membangkitkan minat dan 

semangat belajar anaknya. 

(6) Latar Belakang Kebudayaan 

Tingkat pendidikan atau kebiasaan didalam 

keluarga mempengaruhi sikap anak dalam belajar. Perlu 

kepada anak ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, 

agar mendorong semangat anak untuk belajar. 

b) Faktor Sekolah 

(1) Metode Mengajar 

Metode mengajar adalah suatu cara/jalan yang harus 

dilalaui didalam mengajar. Metode mengajar guru yang 

kurang baik akan mempengaruhi belajar yang tidak baik 

pula. Metode mengajar yang kurang baik itu dapat terjadi 

misalnya karena guru kurang persiapan dan kurang 

menguasai bahan pelajaran sehingga guru tersebut 

menyajikannya tidak jelas atau sikap guru terhadap siswa, 

sehingga siswa kurang senang terhadap pelajaran atau 

gurunya, akibatnya siswa malas untuk belajar. 

Guru biasa mengajar dengan ceramah saja, siswa 

menjadi bosan, mengantuk, pasif, dan hanya mencatat saja. 

Agar siswa dapat belajar dengan baik. Maka metode 

mengajar harus diusahakan yang setepat, seefisien dan 

seefektif mungkin. 
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(2) Kurikulum 

Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan 

yang diberikan kepada siswa. Kegiatan itu sebagian besar 

adalah menyajikan bahan pelajaran agar siswa menerima, 

menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran itu. 

Jelaslah bahan pelajaran itu mempengaruhi belajar siswa. 

Kurikulum yang kurang baik berpengaruh tidak baik 

terhadap belajar. Kurikulum yang tidak baik itu misalnya 

kurikulum yang terlalu padat, diatas kemampuan siswa, 

tidak sesuai dengan bakat, minat dan perhatian siswa. Perlu 

diingat bahwa sistem instruksional sekarang menghendaki 

proses belajar mengajar yang mementingkan kebutuhan 

siswa. Guru perlu mendalami dengan baik, harus 

mempunyai perencanaan yang mendetail, agar dapat 

melayani siswa belajar secara individual.  

(3) Relasi Guru dengan Siswa 

Didalam relasi (guru dengan siswa) yang baik, 

siswa akan menyukai gurunya, juga akan menyukai mata 

pelajaran yang diberikan yang diberikannya sehingga siswa 

berusaha mempelajari sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika 

siswa membenci gurunya. Ia segan memperhatikan mata 

pelajaran yang diberikannya, akibatnya pelajarannya tidak 

maju. Guru yang kurang berinteraksi dengan siswa secara 
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akrab, menyebabkan proses belajar mengajar itu kurang 

lancar, sebagai siswa segan berpartisipasi secara aktif 

dalam belajar. 

(4) Relasi Siswa dengan Siswa 

Siswa yang mempunyai sifat-sifat tingkah laku yang 

kurang menyenangkan teman lain, mempunyai rasa rendah 

diri atau sedang mengalami tekanan-tekanan batin akan 

diasingkan oleh kelompoknya. Akibatnya makin parah 

masalahnya dan akan mengganggu belajarnya. Sehingga ia 

akan menjadi malas untuk masuk sekolah karena 

mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan dari 

teman-temannya. 

(5) Disiplin Sekolah 

Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan guru 

dalam mengajar dan melaksanakan tata tertib, kedisiplinan 

pegawai/karyawan dalam pekerjaan administrasi dan 

kebersihan/keteraturan kelas, gedung sekolah halaman dan 

lain-lain. Kedisiplinan Kepala Sekolah dalam mengelola 

seluruh staf beserta siswa-siswinya, dan kedisiplinan tim 

BP dalam pelayanannya kepada siswa. Seluruh staf sekolah 

yang mengikuti tata tertib dan bekerja dengan disiplin 

membuat siswa menjadi disiplin pula, selain itu juga 

memberi pengaruh yang penting terhadap belajarnya. 
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Dengan demikian agar siswa belajar lebih maju, 

siswa harus disiplin didalam belajar baik disekolah, dari 

rumah dan di perpustakaan. 

(6) Alat Pelajaran 

Alat pelajaran erat hubungannya dengan cara belajar 

siswa, karena alat pelajaran yang dipakai oleh guru pada 

waktu mengajar, dipakai pula oleh siswa untuk menerima 

bahan yang diajarkan. Alat pelajaran yang lengkap dan 

tepat akan memudahkan guru dalam menyampaikan materi 

pelajaran terhadap siswa, sehingga siswa akan berminat 

utuk belajar sehingga siswa akan lebih giat belajar. 

(7) Waktu Sekolah 

Waktu sekolah ialah terjadinya proses belajar 

mengajar disekolah, waktu itu dapat pagi hari, siang hari, 

sore atau malam hari. Waktu sekolah juga mempengaruhi 

minat belajar siswa. Jika siswa masuk sore hari, dimana 

siswa harus beristirahat, tetapi terpaksa masuk sekolah, 

hingga mereka mendengarkan sambil mengantuk dan 

sebagainya. Sehingga siswa sukar berkonsentrasi dan 

berpikir. Hal ini apabila dibiarkan begitu saja maka akan 

mengalami kesulitan belajar. Sebaliknya siswa yang belajar 

di pagi hari, pikiran masih segar, jasmani dan kondisi yang 

baik. 
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(8) Standar Pelajaran Diatas Ukuran 

Apabila guru dalam memberikan pelajaran di atas 

ukuran standar, akibatnya siswa akan kesulitan dalam 

mempelajari mata pelajarannya. Sehingga guru dalam 

memberikan materi pelajaran harus sesuai dengan 

kemampuan siswa. 

(9) Keadaan Gedung 

Dengan jumlah siswa yang banyak serta variasi 

karakteristik, agar mereka dapat belajar dengan baik maka 

keadaan gedung harus memadai. 

(10) Metode Belajar 

Dengan cara belajar yang tepat akan efektif pula 

hasil belajar siswa tersebut. Juga dalam pembagian waktu 

untuk belajar. Kadang-kadang siswa belajar tidak teratur 

atau terus-menerus karena besok akan tes. Dengan belajar 

demikian siswa akan kurang beristirahat, bahkan mungkin 

dapat jatuh sakit. Maka perlu belajar secara teratur tiap hari, 

dengan pembagian waktu yang baik, memilih cara belajar 

yang tepat dan cukup istirahat akan meningkatkan hasil 

belajar. 

(11) Tugas Rumah 

Waktu belajar terutama adalah di sekolah, maka 

diharapkan guru jangan terlalu banyak memberi tugas yang 
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dikerjakan di rumah, karena kegiatan siswa tidak hanya di 

sekolah. 

c) Faktor Masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor yang juga berpengaruh 

terhadap belajar siswa, pengaruh itu terjadi karena 

keberadaannya siswa dalam masyarakat. 

(1) Kegiatan Siswa dalam Masyarakat 

Kegiatan siswa dalam masyarakat menguntungkan 

terhadap perkembangan pribadinya tetapi jika siswa 

mengikuti kegiatan dimasyarakat terlalu banyak dan tidak 

dapat mengatur waktunya sehingga akan mengganggu 

belajarnya. Jika memilih kegiatan yang ada di masyarakat 

sekiranya  memilih kegiatan yang mendukung belajar. 

Misalnya kursus bahasa Inggris, PKK remaja, 

kelompok diskusi dan sebagainya. 

(2) Mass Media  

Yang termasuk dalam mass media adalah bioskop, 

radio, TV, surat kabar, majalah, buku-buku, komik-komik 

dan lain-lain. 

Mass media akan memberi pengaruh baik terhadap 

siswa juga dapat memberi pengaruh negatif. Jika tidak ada 

kontrol dan pembinaan orang tua. 

(3) Teman Bergaul 
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Pengaruh-pengaruh dari teman baergaul siswa lebih 

cepat masuk dalam jiwanya dari pada yang kita duga. 

Teman bergaul yang baik akan berpengaruh baik terhadap 

dirinya, sebaliknya teman bergaul yang tidak baik, 

berpengaruh buruk terhadap dirinya. 

Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka 

perlukah diusahakan agar siswa memilih teman bergaul 

yang baik-baik dan perlu pembinaan pergaulan yang baik 

serta pengawasan dari orang tua dan pendidik harus cukup 

bijaksana. 

(4) Bentuk Kehidupan Masyarakat 

Bentuk kehidupan masyarakat disekitar siswa juga  

berpengaruh terhadap belajar siswa. Masyarakat yang 

terdiri dari orang-orang tidak terpelajar, penjudi, suka 

mencuri dan mempunyai kebiasaan yang tidak baik, akan 

berpengaruh jelek kepada anak (siswa) yang berada disitu. 

Anak/siswa tertarik untuk berbuat seperti yang dilakukan 

orang-orang disekitarnya. Akibatnya belajarnya terganggu 

dan bahkan anak/siswa kehilangan minat untuk belajar. 

Sebaliknya jika lingkungan anak adalah orang-orang yang 

terpelajar yang baik-baik, mereka mendidik dan 

menyekolahkan anak-anaknya dengan cita-cita yang luhur 

akan masa depan anaknya, sehingga anak (siswa) berbuat 
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seperti orang-orang yang ada di lingkungannya. Pengaruh 

ini memberi semangat dan membangkitkan minat untuk 

belajar lebih giat.   

 

B. Kerangka Berpikir 

Minat belajar adalah pernyataan psikis yang menunjukan seseorang 

untuk memusatkan perhatiannya pada kegiatan belajar dan untuk mempelajari 

sesuatu untuk mencapai tujuan belajar 

Dalam proses belajar minat mempengaruhi aktivitas belajar karena 

dengan adanya minat siswa akan belajar sungguh-sungguh sehingga siswa 

tidak cepat bosan atau lelah dan akan cepat menghafal sehingga kesulitan yang 

ada terasa lebih mudah. Menurut Dalyono dalam Djamarah (2000:157) minat 

belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi sebaliknya 

minat belajar kurang akan menghasilkan prestasi yang rendah. 

Dari pernyataan diatas maka minat belajar mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu baik guru 

maupun pihak sekolah serta pihak keluarga dan masyarakat perlu 

membangkitkan minat belajar anak agar mencapai prestasi yang lebih baik. 

Minat belajar terdiri dari minat belajar yang diekspresikan, yaitu 

seseorang dapat mengungkapkan minat atau pilihannya dengan kata tertentu . 

Contoh seorang siswa apabila nilai hasil belajarnya selalu baik ia ingin 

melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, sehingga ia berminat belajar 

ingin mencapai prestasi yang tinggi atau mencapai cita-citanya. Yang kedua 
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minat belajar yang diwujudkan/manifestasikan yaitu seseorang 

mengekspresikan minat bukan melalui kata-kata tetapi melalui perbuatan serta 

berperan aktif dalam suatu aktifitas tertentu. Contoh untuk mewujudkan 

impiannya seorang siswa giat belajar dan berusaha mempelajari berbagai ilmu 

pengetahuan dan ketrampilan agar ia mempunyai ketrampilan khusus. 

Sehingga ia selalu memperhatikan pelajaran yang diajarkan oleh guru serta 

mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat baginya. Yang 

Ketiga minat belajar yang diinventarisasikan yaitu minat belajar untuk 

melakukan hal yang dapat dilakukan sendiri yaitu belajar mandiri berusaha 

mengerjakan sesuatunya tanpa bantuan orang lain, serta berusaha bertanggung 

jawab dalam mengikuti kegiatan/organisasi tertentu. 

Minat belajar juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti yang sudah 

dibahas diatas disini penulis mengambil variabel serta indikator yang 

sekiranya dapat mewakili, untuk melaksanakan penelitian yang akan penulis 

lakukan. Penulis membagi 2 faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa 

SMK YAPEK Gombong menjadi dua yaitu faktor dari dalam (intern) yaitu 

kesehatan (keadaan jasmani dan rohani/psikologis), bakat 

(kemampuan/ketrampilan yang dimiliki siswa) perhatian (perasaan senang 

terhadap pelajaran), motivasi (cita-cita, harapan untuk mendapatkan 

penghargaan/prestasi), dan cara belajar yang diterapkan oleh masing-masing 

siswa. Faktor dari luar (ekstern) yaitu lingkungan keluarga (rumah), 

lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. 

Faktor-faktor tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut: 
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Faktor-faktor tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

C. Hipotesis 

Hipotesa berasal dari kata hypo yang berarti dibawah dan thesa berarti 

kebenaran (Arikunto, 2001:68). Hipotesa akan ditolak jika datanya palsu dan 

penolakan dan penerimaan hipotesa dengan begitu sangat tergantung pada 

fakta-fakta yang dikumpulkan (Sutrisno Hadi, 2000:63). 

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang penting kedudukannya 

dalam penelitian. Berdasarkan berbagai macam teori tentang hipotesis, maka 

hipotesis alternatif (Ha) yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

“Adanya pengaruh yang signifikan, faktor intern dan faktor ekstern 

terhadap minat belajar siswa kelas I SMK Yayasan Pendidikan Ekonomi 

(YAPEK) Gombong tahun Diklat 2005/2006”. 

Minat Belajar  

 

• Minat belajar yang 

diekspresikan siswa 

• Minat belajar yang 

diwujudkan/manifes

tasikan 

• Minat belajar yang 

diinventarisasikan 

Faktor Intern  

• Kesehatan 

• Bakat 

• Perhatian 

• Motivasi 

• Cara belajar 

Faktor Ekstern  

• Lingkungan Keluarga 

(rumah) 

• Lingkungan Sekolah 

• Lingkungan Masyarakat 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:108) yang dimaksud populasi 

adalah keseluruhan obyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas I SMK YAPEK Gombong sebanyak 397 siswa yang terbagi dalam 

9 (sembilan) kelas. 

Tabel 1. Populasi Penelitian 

No Kelas Jml siswa Kelas Jml siswa Kelas Jml siswa 

1 I Ak 1 44   siswa IAP 1 44   siswa I PJ 1 44   siswa 

2 I Ak 2 44   siswa IAP 2 44   siswa I PJ 2 44   siswa 

3 I Ak 3 43   siswa IAP 3 45   siswa IPJ 3 45   siswa 

Jumlah 131 siswa  133 siswa  133 siswa 

(Sumber data,TU SMK YAPEK tahun 2005/2006) 

 

B. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2002:109). Teknik yang digunakan adalah sampel random dimana semua 

individu dalam populasi baik secara sendiri atau bersama-sama diberi 

kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel (Arikunto, 

2002:111). Pengampilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan rumus Slovin sebagai berikut: 
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Keterangan: 

  n = ukuran sampel 

  N= ukuran populasi 

  e = persen kelonggaran ketidak telitian. 

Berdasarkan jumlah populasi, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan 

10% sebagai kelonggaran ketidaktelitian karena populasi diatas 100 dan 

mendekati 500. 

(Husein Umar, 1999:78) 

Maka berdasarkan rumus diatas maka sampel yang diambil adalah 80 siswa. 

2%)10( 3971
397

+
=n  

=n  79,88 dibulatkan menjadi 80 siswa. 

Dari keterangan diatas maka sampel yang diambil terdiri dari kelas akuntansi: 

131 siswa : 397 siswa X 80 siswa = 26 siswa, Kelas administrasi perkantoran: 

133 siswa : 397 siswa X 80 siswa = 27 siswa, dan kelas penjualan: 133 siswa : 

397 siswa X 80 siswa = 27 siswa. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan 

sampel yang dipergunakan adalah proportional cluster random sampling, 

yaitu dengan cara mengelompokan siswa berdasarkan kelas, kelompok-

kelompok tersebut dipandang sebagai tingkatan atau strata. (Suharsimi 

Arikunto, 2002 : 119). 

1. Proportional 

Cara pengambilan sampel dengan memperhatikan besar kecilnya jumlah 

populasi dalam penelitian. 

21 Ne
Nn

+
=
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2. Cluster 

Cara pengambilan sampel dengan cara mengelompokan kelompok yang 

bukan merupakan kelas atau strata. 

3. Random 

Cara pengambilan sampel dengan sistem acak, yaitu dalam penentuan 

sampel, peneliti tidak memilih responden yang didasarkan pada pilihan 

peneliti. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan 

cara siswa mengambil undian secara acak. 

Tabel 2. Populasi dan Sampel penelitian 

No Kelas Jml Populasi Jml Sampel 

1 Akuntansi 131 siswa 26 siswa 

2 Administrasi Perkantoran 133 siswa 27 siswa 

3 Penjualan 133 siswa 27 siswa 

Jumlah 397 siswa 80 siswa 

(Sumber data,TU SMK YAPEK tahun 2005/2006 yang telah diolah) 

                             

Dari 397 siswa populasi diambil sebanyak 80 siswa, hal ini dilakukan 

dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 

1. Masalah umur 

Umur dari sampel yang diambil adalah relatif sama untuk setiap kelasnya, 

sehingga jumlah sampel yang diambil telah proporsional atau telah 

mewakili populasi. 
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2. Masalah ketelitian 

Makin banyak obyek yang harus diteliti makin kurang ketelitian yang 

dihasilkan. Jika jumlah obyek yang diteliti adalah banyak maka kesalahan 

akan lebih besar terjadi ketika mencatat dan menyalin data. Oleh karena 

itu meneliti obyek yang sedikit hasilnya akan lebih baik dari pada meneliti 

obyek yang terlalu banyak. 

3. Masalah biaya 

Adalah hal yang wajar bahwa semakin banyak obyek yang diteliti semakin 

banyak biaya yang diperlukan, oleh karena itu jumlah obyek yang sedikit 

akan menghemat biaya. 

4. Masalah waktu 

Menganalisis data hasil sampling, selain menghemat biaya juga akan 

menghemat waktu karena dapat dilakukan dalam waktu yang relatif 

singkat. 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 2002:96). 

Variabel yang mempengaruhi minat belajar adalah : 

1.  Faktor dari dalam/intern (X1) adalah faktor yang berasal dari dalam diri 

siswa dengan indikator: kesehatan, bakat, perhatian, motivasi, cara belajar 

2.   Faktor dari luar/ekstern (X2) adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa 

dengan indikator: lingkungan keluarga (rumah), lingkungan sekolah, 

lingkungan masyarakat 
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Minat Belajar (Y) adalah minat belajar siswa dengan indikator : minat 

belajar yang diekspresikan oleh siswa, minat belajar yang 

diwujudkan/manifestasikan, minat belajar yang diinventarisasikan 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode angket (kuesioner). 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang di ketahui. 

Angket dalam penelitian ini terdiri dari butir-butir pertanyaan yang 

dipergunakan untuk mengumpulkan data berkaitan dengan variabel: Faktor 

intern, faktor ekstern dan minat belajar. 

Menggunakan angket ini kebaikannya adalah responden bebas 

mengemukakan pendapatnya, akan tetapi kelemahannya yaitu: 1) sukar 

ditelusuri apabila ada kekurangan pengisian yang disebabkan karena 

responden kurang memahami maksud item pertanyaan. 2) tidak mungkin 

mengadakan analisis lebih lanjut apabila peneliti ingin memecah 

kelompok berdasarkan karakteristik yang diperlukan. 

2. Metode dokumentasi. 

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan 

mengutip sumber catatan yang ada. Didalam melaksanakan metode 

dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan 

sebagainya. (Arikunto, 2002:135). 
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Metode dokumentasi digunakan untuk mengambil data tentang 

siswa kelas I SMK YAPEK Gombong.             

E. Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-

tingkatan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 

2002:144). Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap 

data dari variable yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas 

instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran validitas yang dimaksud. 

Untuk mengukur validitas instrumen ada 2 cara yaitu validitas 

logis dan validitas empiris. Dikatakan validitas logis karena validitas ini 

diperoleh dengan suatu usaha hati-hati melalui cara-cara yang benar 

sehingga menurut logika akan dicapai suatu tingkat valid yang 

dikehendaki. (Suharsimi Arikunto,2002:145). 

Sedangkan untuk menguji tingkat validitas empiris instrumen, 

peneliti mencoba instrumen tersebut pada sasaran dalam penelitian. 

Langkah ini disebut dengan kegiatan uji coba ( try-out ) instrumen. 

Apabila data yang didapat dari uji coba ini sudah sesuai dengan yang 

seharusnya, berarti bahwa instrumennya sudah baik dan valid. (Suharsimi 

Arikunto,2002:145). 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan Korelasi Product 

Moment dengan Angka Kasar. Rumus Korelasi Product Moment dengan 

Angka Kasar yang dikemukakan oleh Karell Pearson yang dikenal dengan 

rumus korelasi adalah sebagai berikut: 
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Keterangan: 

rxy   = Koefisisen korelasi antara X dan Y. 

X      = Skor butir. 

Y      = Skor Total 

N = Jumlah Subyek   

X2     = Jumlah kuadrat nilai  X  

Y2     = Jumlah kuadrat nilai Y    (Suharsimi Arikunto, 2002:146)    

Kemudian hasil rxy  hitung dikonsultasikan dengan r tabel  dengan 

taraf signifikan 5 %. Jika didapatkan harga rxy  hitung > r tabel, maka butir 

instrumen dapat dikatakan valid, akan tetapi sebelumnya jika harganya rxy 

< r tabel, maka dikatakan bahwa instrumen tersebut tidak valid. (Suharsimi 

Arikunto, 2002:146).            

Berdasarkan hasil uji coba angket kepada 20 responden diketahui 

bahwa terdapat 2 (dua) butir soal angket yang tidak valid yaitu butir soal 

nomor 14 dan 17. Karena memiliki harga rxy < rtabel untuk α =5%. Tetapi 

selisih rxy dan  rtabel   kecil sekali, diduga apabila n ditambah maka hasilnya 

harga rxy > rtabel = 0,444 sehingga butir soal angket akan valid. Dengan 

demikian 2 (dua) butir soal angket tersebut dinyatakan sah sehingga dapat 

digunakan untuk pengambilan data penelitian (perhitungan pada lampiran 

5 halaman 96). 

2. Reliabilitas. 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa instrumen dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai pengumpul data. Reliabilitas menunjuk 
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pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya dapat 

dipercaya, jadi dapat diandalkan. (Arikunto, 2002:154) 

Dalam penelitian ini uji reliabilitas diperoleh dengan cara 

menganalisis data dari satu kali pengetesan. Uji reliabilitas dilakukan  

dengan rumus Alpha, sebagai berikut: 

r11 = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

∑
∑

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
− 2

2

1
1 t

b

k
k

σ
σ

            

Keterangan: 

r11    = Reliabilitas instrumen. 

k       = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal. 

∑σ2
b
 = Jumlah varian total. 

α2
t     = Varian total. 

 (Arikunto, 2002:171) 

Selanjutnya hasil uji reliabilitas angket penelitian dikonsultasikan 

dengan harga r Product Moment pada taraf signifikan 5 %. Jika harga r 

tabel  r11 > r tabel maka instrumen dapat dikatakan reliabel dan sebaliknya 

jika harga r11 < r tabel maka dikatakan bahwa instrumen tersebut tidak 

reliabel. 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha 

diperoleh koefisien reliabilitas untuk faktor intern sebesar 0,804 untuk 

faktor ekstern sebesar 0,567 dan untuk minat belajar sebesar 0,896. Pada 

taraf kesalahan 5% dengan n = 20 diperoleh harga rtabel = 0,444. Karena 

koefisien reliabilitas tersebut lebih besar dari nilai rtabel, dapat dinyatakan 
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bahwa ketiga angket tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk 

pengambilan data penelitian. 

F. Metode Analisis Data 

1. Metode Analisis Deskriptif Persentase 

Metode ini digunakan untuk mengetahui secara tepat tingkat 

persentase skor jawaban dan mendiskripsikan hasil data mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa. Untuk mengukur variabel 

tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Setelah angket diisi oleh responden dan memeriksa kelengkapannya 

serta memberi nomor kode responden. 

b. Mengkuantitaifkan jawaban soal dengan tingkatan skor masing-masing 

sebagai berikut: 

 Jawaban a, diberi skor 5 

 Jawaban b, diberi skor 4 

 Jawaban c, diberi skor 3 

 Jawaban d, diberi skor 2 

 Jawaban e, diberi skor 1 

c. Membuat tabulasi data. 

d. Memasukkan kedalam rumus deskripsi persentase 

P %100% x
N
n

=  

 Keterangan: 

N  = Jumlah seluruh skor ideal atau yang diharapkan 

n = Jumlah skor yang diperoleh atu jawaban responden 

P = Prosentase variabel/sub variabel  
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(Muhammad, 1994:187) 

e. Hasil dikonsultasikan dengan tabel persentase dengan cara: 

Tabel kriteria untuk masing-masing variabel yang dibagi dalam 5 

kriteria yaitu: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. 

Angka dalam tabel kriteria dapat kita tentukan dengan melakukan skor 

rentangan, skor diperoleh dengan menentukan: 

1) Jumlah item soal 

2) Jumlah responden 

3) Jumlah Jawaban 

4) Skor tertinggi 

5) Skor terendah 

6) Rentangan skor 

7) Interval kelas skor 

Penentuan tabel kategori sebagai berikut: 

a) % tertinggi  = (5/5) x 100 %   = 100 % 

b)  % terendah = (1/5) x 100 %    = 20 % 

c) Rentangan dalam %    = 100 % − 20 %   = 80 % 

d) Interval % =  80 % / 5            = 16 %           

Tabel 3. Interval % dan Kategori                           

Interval persentase Kategori 

85 %  - 100 % 

69 %  -  84  % 

53 %  -  68  % 

37 %  -  52  % 

21 %  -  36  % 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah  

Sangat rendah 
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2. Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis digunakan untuk mengetahui data terdistribusi 

normal atau tidak maka peneliti menggunakan rumus Chi-Kuadrat dengan 

perhitungan SPSS menggunakan rumus kolmogorov smirnov.  

a. Rumus Chi – Kuadrat 

2

1

2
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
= ∑

= i

ii
k

i E
Eo

X  

Keterangan: 

io  = Frekuensi pengamatan 

iE  = Frekuensi yang diharapkan  (Sudjana, 1996:273) 

Hasil perhitungan jika X 2  lebih besar dari harga batas 

penolakan X 2 dari total kritik X 2  pada taraf signifikan 5% dan 

derajat kebebasan (k-1) disimpulkan data terdistribusi secara normal. 

b. Uji Kelinieran  

Tabel 4. Analisis Varians Untuk Uji Linieritas Garis Regresi 

Sumber variasi dk JK KT F 

Total n ∑Y2
i
 ∑Y2

i
 - 

Reg (a) 

Reg (b|a) 

Residu 

1 

1 

n – 1 

JK (a) 

JK (a|b) 
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                 (Sudjana, 1996 : 332) 

 Keterangan : 
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 JK (T)  = ΣY2  

 JK (a) = 
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 JK = Jumlah kuadrat 

 db = Derajat kebebasan 

 KT = Kuadrat total 

Jika F2 < Ftabel pada dk pembilang (k-2) dan dk penyebut (n-k) 

dengan taraf signifikansi 5% maka persamaan regresi tersebut 

dinyatakan linier. 

3. Metode Analisis Regresi Berganda 

Metode ini untuk mengetahui apakah faktor intern dan faktor 

ekstern mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat belajar siswa 

kelas I SMK YAPEK Gombong tahun 2005/2006. 

Adapun tahapan analisis regresi ganda sebagai berikut: 

a. Untuk mencari persamaan regresi ganda digunakan rumus: 

Y =   a0 + a1 X1 + a2 X2  

Dimana: 

a1  = 
( )( ) ( )( )

( )( ) ( )221
2

2
2

1

22112
2

∑∑∑
∑∑∑∑

−

−

xxxx

yxxxyxx
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a2 = 
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( )( ) ( )221
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2

2
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a0   = 2211 XbXbY −−               

(Sudjana, 1996: 349) 

b. Menguji keberartian persamaan regresi ganda 

Untuk menguji  keberartian persamaan regresi ganda digunakan 

rumus: 

F = 
res KT
reg KT  atau 

)1/(
/

−−
=

knJK
kJK

F
res

reg    

Dimana: 

KT reg  = k
JKreg

 

KT res = 1kn
JKres

−−  

JK reg = ∑+∑ yxbyxb 2211  

JK res = ∑ − JKregy2
     

(Sudjana, 1996: 355) 

Persamaan regresi tersebut signifikan apabila F hitung > F tabel, 

dengan dk pembilang = k dan dk penyebut =  N – k –1. 

c. Menentukan koefisien korelasi ganda 

Untuk menentukan koefisien korelasi ganda digunakan       

rumus: 

R = 
∑ 2y

JKreg   

(Sudjana, 1996:383) 
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d. Menentukan koefisien korelasi parsial 

Untuk menentukan koefisien korelasi parsial antara X1 dengan Y 

apabila X2 dikontrol digunakan rumus : 

( )( )2
12

2
y2

12y2y1
y1.2

r1r1

rrr
r

−−

−
=  

Untuk menguji keberartiannya digunakan rumus: 

t =  
2
y12

y12

r1

3nr

−

−
 

Koefisien korelasi tersebut signifikan apabila t hitung > t  tabel  

dengan  dk = N- 3. 

Untuk menentukan koefisien korelasi parsial antara X2 dengan Y 

apabila X1 dikontrol digunakan rumus: 

( )( )2
12

2
y1

12y1y2
y2.1

r1r1

rrr
r

−−

−
=  

Untuk menguji keberartiannya digunakan rumus: 

t = 
2
y21

y21

r1

3nr

−

−
  

Koefisien korelasi tersebut signifikan apabila t hitung > t tabel 

dengan  dk  = N– 3. 

(Sudjana, 1996: 386) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Faktor Intern 

Guna mengungkap faktor intern yang mempengaruhi minat belajar 
siswa kelas I di SMK Yayasan Pendidikan Ekonomi tahun diklat 2005/2006 
digunakan 11 butir pertanyaan, masing-masing pertanyaan skornya antara 1 
sampai 5, sehingga skor minimal = 1 x 11 = 11 dan skor maksimal = 5 x 11 = 
55. Rentang skor = 11 – 55 = 49. Interval kelas = 44 : 5 = 8,8. Dari 
perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kategori sebagai berikut: 

Tabel 5. Kategori Faktor Intern 

Interval Skor Interval Persentase Kategori 

46,3 < skor < 55,0 

37,5 < skor < 46,2 

28,7 < skor < 37,6 

19,9 < skor < 28,6 

11,0 < skor < 19,8 

84 % < % <  100 % 

68 % < % <  84 % 

52 % < % <  68 % 

36 % < % <  52 % 

20 % < % <  36 % 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

Tidak baik 

 

Berdasarkan kriteria tersebut, apabila siswa mempunyai persentase skor 
antara 20% - 36%, maka faktor internnya termasuk dalam kategori tidak baik, 
apabila antara 37% - 52% dalam kategori kurang baik, apabila antara 53% - 
68% maka dalam termasuk dalam kategori cukup baik, apabila antara 69% - 
84% maka dalam termasuk dalam kategori baik, dan apabila antara 85% - 100% 
maka dalam termasuk dalam kategori sangat baik. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase pada lampiran 

12 menunjukkan bahwa rata-rata skor faktor intern sebesar 38,5 dengan 

persentase 69,6% dan termasuk kategori baik. Ditinjau dari jawaban 
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angket masing-masing responden diperoleh hasil seperti disajikan pada 

tabel berikut. 

Tabel  6. Distribusi Faktor Intern yang Mempengaruhi Minat Belajar 

Interval Persentase Kriteria Frekuensi Persentase  

84 % < % <  100 % Sangat baik 0 0,00% 

68 % < % <  84 % Baik 49 61,25% 

52 % < % <  68 % Cukup baik 31 38,75% 

36 % < % <  52 % Kurang baik 0 0,00% 

20 % < % <  36 % Tidak baik 0 0,00% 

Jumlah 80 100% 

     Sumber: data yang diolah 
Lebih jelasnya data tentang faktor intern yang mempengaruhi 

minat belajar siswa kelas I di SMK Yayasan Pendidikan Ekonomi tahun 

diklat 2005/2006 dapat disajikan secara grafis pada diagram batang 

berikut ini. 

 

 

 

Gambar 2. Distribusi Faktor Intern yang  Mempengaruhi Minat Belajar 

Pada gambar 2 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa faktor 

internnya termasuk kategori baik yaitu 61,25%, sedangkan selebihnya 

yaitu 38,75% dalam kategori cukup baik. 
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Dilihat dari keseluruhan rata-rata skor dari tiap-tiap indikator 

faktor intern yang mempengaruhi minat belajar siswa kelas I di SMK 

Yayasan Pendidikan Ekonomi (YAPEK) tahun diklat 2005/2006 

diperoleh hasil rata-rata skor 38,5 dengan persentase 69,9%  seperti 

disajikan pada tabel berikut: 

 

Tabel 7. Deskripsi Faktor Intern yang Mempengaruhi Minat 

Belajar 

No Variabel Rata-rata Skor Persentase Kriteria 

 Faktor Intern 38,5 69,9% Baik 

 

Berdasarkan tabel 7 tersebut tampak bahwa faktor intern yang 

mempengaruhi minat belajar siswa kelas I di SMK Yayasan Pendidikan 

Ekonomi (YAPEK) tahun diklat 2005/2006 termasuk kategori baik 

ditunjukan dengan rata-rata skor 38,5 dengan persentase 69,9%. 

 

2. Deskripsi Faktor Ekstern 

Guna mengungkap faktor ekstern yang mempengaruhi minat belajar 

siswa kelas I di SMK Yayasan Pendidikan Ekonomi tahun diklat 2005/2006 

digunakan 8 butir pertanyaan, masing-masing pertanyaan skornya antara 1 

sampai 5, sehingga skor minimal = 1 x 8 = 8 dan skor maksimal = 5 x 8 = 40. 
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Rentang skor = 8 – 40 = 32. Interval kelas = 32 : 5 = 6,4. Dari perhitungan 

tersebut dapat dibuat tabel kategori sebagai berikut: 

 

Tabel 8. Kategori Faktor Ekstern 

Interval Skor Interval Persentase Kategori 

33,7 < skor < 40,0 

27,3 < skor < 33,6 

20,8 < skor < 27,2 

14,5 < skor < 20,8 

8,0 < skor < 14,4 

84 % < % <  100 % 

68 % < % <  84 % 

52 % < % <  68 % 

36 % < % <  52 % 

20 % < % <  36 % 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

Tidak baik 

 

Berdasarkan kriteria tersebut, apabila siswa mempunyai persentase skor 

antara 20% - 36%, maka faktor eksternnya termasuk dalam kategori tidak baik, 

apabila antara 37% - 52% dalam kategori kurang baik, apabila antara 53% - 

68% maka dalam termasuk dalam kategori cukup baik, apabila antara 69% - 

84% maka dalam termasuk dalam kategori baik, dan apabila antara 85% - 100% 

maka dalam termasuk dalam kategori sangat baik. 

 

 

 



 68
 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase pada lampiran 

13  menunjukan bahwa rata-rata skor faktor ekstern sebesar 24,9 dengan 

persentase 62,2% dan termasuk kategori cukup baik. Ditinjau dari 

jawaban angket masing-masing responden diperoleh hasil seperti 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 9. Distribusi Faktor Ekstern yang Mempengaruhi Minat Belajar 

Interval Persentase  Kriteria Frekuensi Persentase  

84 % < % < 100 % Sangat baik 1 1,25% 

68 % < % < 84 % Baik 27 33,75% 

52 % < % < 68 % Cukup baik 35 43,75% 

36 % < % < 52 % Kurang baik 17 21,25% 

20 % < % < 36 % Tidak baik 0 0,00% 

Jumlah 80 100% 

     Sumber: data yang diolah 
Lebih jelasnya data tentang faktor ekstern yang mempengaruhi 

minat belajar siswa kelas I di SMK Yayasan Pendidikan Ekonomi 

(YAPEK) tahun diklat 2005/2006 dapat disajikan secara grafis pada 

diagram batang berikut ini. 
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Gambar 3. Distribusi Faktor Ekstern yang  Mempengaruhi Minat Belajar 

Pada gambar 3 menunjukkan bahwa faktor ekstern yang 

mempengaruhi minat belajar siswa termasuk kategori cukup baik yaitu 

43,75%, sedangkan selebihnya yaitu 33,75% dalam kategori baik, 21,25% 

menyatakan kurang baik dan 1,25% dalam kategori sangat baik. 

Dilihat dari keseluruhan rata-rata skor dari tiap-tiap indikator 

faktor ekstern yang mempengaruhi minat belajar siswa kelas I di SMK 

Yayasan Pendidikan Ekonomi (YAPEK) tahun diklat 2005/2006 

diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 10. Deskripsi Faktor Ekstern yang Mempengaruhi Minat Belajar 

No Variabel Rata-rata 

Skor 

Persentase Kriteria 

 Faktor Ekstern 24,9 62,2% Cukup baik 

 

Berdasarkan tabel 10 tersebut tampak bahwa faktor ekstern 

yang mempengaruhi minat belajar siswa kelas I di SMK Yayasan 

Pendidikan Ekonomi (YAPEK) tahun diklat 2005/2006 termasuk kategori 

cukup baik ditunjukan dengan rata-rata skor sebesar 24,9 dengan 

persentase 62,2%. 
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3.  Deskripsi Minat Belajar 

Guna mengungkap minat belajar siswa kelas I di SMK Yayasan 

Pendidikan Ekonomi tahun diklat 2005/2006 digunakan 16 butir pertanyaan, 

masing-masing pertanyaan skornya antara 1 sampai 5, sehingga skor minimal 

= 1 x 16 = 16 dan skor maksimal = 5 x 16 = 80. Rentang skor = 16 – 80 = 64. 

Interval kelas = 64 : 5 = 12,8. Dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel 

kategori sebagai berikut: 

Tabel 11. Kategori Minat Belajar 

Interval Skor Interval Persentase Kategori 

67,3 < skor < 80,0 

54,5 < skor < 67,2 

41,7 < skor < 54,4 

28,9 < skor < 41,6 

16,0 < skor < 28,8 

84 % < % < 100 % 

68 % < % < 84 % 

52 % < % < 68 % 

36 % < % < 52 % 

20 % < % < 36 % 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat rendah 

 

Berdasarkan kriteria tersebut, apabila siswa mempunyai persentase skor 

antara 20% - 36%, maka minat belajar siswa termasuk dalam kategori sangat 

rendah, apabila antara 37% - 52% dalam kategori rendah, apabila antara 53% - 

68% maka dalam termasuk dalam kategori sedang, apabila antara 69% - 84% 

maka dalam termasuk dalam kategori tinggi, dan apabila antara 85% - 100% 

maka dalam termasuk dalam kategori sangat tinggi. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase pada lampiran 

14 diperoleh bahwa rata-rata skor minat belajar siswa sebesar 61,2 
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dengan persentase 76,5% dan termasuk kategori tinggi. Ditinjau dari 

jawaban angket masing-masing responden diperoleh hasil seperti 

disajikan pada tabel berikut. 

 

Tabel 12. Distribusi Minat Belajar Siswa 

Interval Persentase Kriteria Frekuensi Persentase  

84 % < % < 100 % Sangat tinggi 8 10,00% 

68 % < % < 84 % Tinggi 60 75,00% 

52 % < % < 68 % Sedang  12 15,00% 

36 % < % < 52 % Rendah  0 0,00% 

20 % < % < 36 % Sangat rendah 0 0,00% 

Jumlah 80 100% 

     Sumber: data yang diolah 

Lebih jelasnya data tentang minat belajar siswa kelas I di SMK 

Yayasan Pendidikan Ekonomi tahun diklat 2005/2006 dapat disajikan 

secara grafis pada diagram batang berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Distribusi Minat Belajar Siswa 
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Pada gambar 4 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

memiliki minat belajar yang tinggi (75,00%), selebihnya yaitu 15,00% 

mimiliki minat belajar yang sedang dan 10,00% memiliki minat belajar 

yang sangat tinggi. 

Dilihat dari keseluruhan rata-rata skor dari tiap-tiap indikator 

minat belajar siswa kelas I di SMK Yayasan Pendidikan Ekonomi 

(YAPEK) tahun diklat 2005/2006 diperoleh hasil seperti disajikan pada 

tabel berikut: 

Tabel 13. Deskripsi Indikator Minat Belajar Siswa 

No Variabel Rata-rata 

Skor 

Persentase Kriteria 

 Minat Belajar 61,2 76,5% Tinggi 

 

Berdasarkan tabel 13 tersebut tampak bahwa minat belajar 

siswa kelas I di SMK Yayasan Pendidikan Ekonomi (YAPEK) gombong 

termasuk kategori tinggi, hal ini ditunjukan dengan rata-rata skor 61,2 

dengan persentase 76,5%. 

4. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas digunakan untuk menguji data yang diperoleh 

berdistribusi secara normal atau tidak normal. Apabila data terdistribusi 

normal, maka dalam pengujian hipotesis penelitian ini dapat digunakan 

statistik parameterik yaitu analisis regresi, sebaliknya apabila tidak 
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terdistribusi normal dapat digunakan statistik non parametrik seperti 

korelasi rank spearman. Uji normalitas data ini menggunakan rumus 

kolmogorov smirnov dengan perhitungan komputasi SPSS for windows  

 

relase 11. Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran 15 diperoleh harga  

seperti terangkum pada tabel berikut ini : 

Tabel 14. Hasil Uji Normaltas Data 

Variabel 
Kolmogorov 

Smirnov 
Sig. 

Batas 

Kesalahan 
Kriteria 

Faktor intern (X1) 

Faktor ekstern (X2) 

Minat belajar (Y) 

0,937 

1,161 

1,101 

0,344 

0,135 

0,173 

0,05 

Normal 

Normal 

Normal 

 

Berdasarkan tabel 12 di atas diperoleh harga kolmogorov smirnov 

untuk variabel faktor intern sebesar 0,937 dengan probabilitas 0,344 lebih 

besar dari 0,05. Dengan demikian menunjukkan bahwa data variabel faktor 

intern tersebut berditribusi normal. Untuk variabel faktor ekstern diperoleh 

harga kolmogorov smirnov sebesar 1,161 dengan probabilitas 0,135 lebih 

besar dari 0,05. Dengan demikian data variabel faktor ekstern berdistribusi 

normal dan untuk variabel minat belajar diperoleh harga kolmogorov 

smirnov sebesar 1,101 dengan probabilitas 0,173  lebih besar dari 0,05. 

Dengan demikian data variabel minat belajar juga berdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas Garis Regresi 
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Uji linieritas garis regresi dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

data yang diperoleh berbentuk linier atau tidak. Jika data berbentuk linier, 

maka penggunaan analisis regresi linier pada pengujian hipotesis dapat 

dipertanggungjawabkan akan tetapi jika tidak linier, maka harus digunakan 

analisis regresi non linier.  

Perhitungan komputasi SPSS for windows relase 11.5. Berdasarkan 

hasil perhitungan pada lampiran 15 diperoleh hasil seperti terangkum pada 

tabel berikut : 

Tabel 15. Hasil Uji Linieritas Garis Regresi 

Variabel Fhitung Sig. 
Taraf 

Kesalahan 
Kriteria 

X1 – Y 

X2 – Y 

1,311 

0,693 

0,212 

0,811 
0,05 

Linier 

Linier 

 

Berdasarkan tabel 15 di atas untuk variabel faktor intern 

dengan minat belajar Fhitung = 1,311 dengan probabilitas 0,212 lebih besar 

dari 0,05. Sedangkan untuk data faktor ekstern dengan minat belajar 

diperoleh Fhitung = 0,693 dengan probabilitas 0,811 lebih besar dari 0,05. 

Dengan demikian menunjukkan bahwa data faktor intern dengan minat 

belajar siswa dan data faktor ekstern dengan minat belajar siswa 

membentuk garis linier sehingga dapat digunakan analisis regresi linier 

berganda untuk menguji hipotesis penelitian. 

5. Uji Hipotesis 

Hipotesis kerja (Ha) yang dirumuskan dalam penelitian ini 

adalah : “Adanya pengaruh yang signifikan, faktor intern dan faktor 



 75
 

ekstern terhadap minat belajar siswa kelas I SMK Yayasan Pendidikan 

Ekonomi (YAPEK) Gombong tahun Diklat 2005/2006 ”. 

Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut 

adalah analisis regresi linier berganda. Ada beberapa hal yang dapat 

diketahui dari analisis ini antara lain: model regresi yang dapat 

digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara faktor intern dan 

faktor ekstern terhadap minat belajar siswa, uji t untuk menguji secara 

parsial apakah variabel-varibel bebas tersebut berpengaruh secara 

signifikan, uji simultan untuk menguji secara bersama-sama apakah 

faktor intern dan faktor ekstern berpengaruh secara nyata dengan minat 

belajar siswa, koefisien determinasi simultan untuk mengetahui besarnya 

kontribusi secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat 

dan sumbangan efektif untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-

masing variabel bebas.  

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi berganda dengan 

menggunakan program komputasi SPSS for windows relase 11 pada 

lampiran 16 diperoleh hasil seperti terangkum pada tabel berikut ini : 

Tabel 16. Ringkasan Analisis Regresi Berganda 

Keterangan  Nilai 

Konstanta 

Faktor Intern 

Faktor Ekstern 

Fhitung 

R 

R2 

thitung  variabel faktor intern 

24,018 

0,680 

0,443 

60,123 

0,781 

0,610 

6,100 
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thitung  variabel faktor ekstern 

r parsial faktor intern 

r parsial faktor ekstern 

4,852 

0,571 

0,484 

 

Dari tabel 16 di atas menunjukkan bahwa persamaan regresi 

ganda yang diperoleh dari hasil analisis yaitu : Ŷ= 24,018 + 0,680X1 + 

0,443X2.  Dalam rangka pengujian hipotesis yang telah diajukan 

dilakukan dengan menggunakan alat uji statistik yaitu uji F dan uji t. 

a. Pengujian Secara Simultan (Uji F) 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan perhitungan analisis 

regresi berganda menggunakan program komputasi SPSS for Windows 

release 11.5 yang terangkum pada tabel 16 diperoleh Fhitung = 60,123 

dengan harga signifikansi sebesar 0,000. Karena harga signifikansi kurang 

dari 0,05, menunjukkan bahwa nilai Fhitung yang diperoleh tersebut 

signifikan  sehingga hipotesis kerja (Ha) yang diuji dalam penelitian ini 

yaitu “Adanya pengaruh yang signifikan, faktor intern dan faktor ekstern 

terhadap minat belajar siswa kelas I SMK Yayasan Pendidikan Ekonomi 

(YAPEK) Gombong tahun Diklat 2005/2006” diterima.  

Derajat hubungan antara faktor intern dan faktor ekstern terhadap 

minat belajar siswa secara bersama-sama atau secara simultan dapat 

diketahui dari harga korelasi secara simultan atau (R2). Berdasarkan hasil 

analisis dengan menggunakan program komputasi SPSS for Windows 

release 11.5 yang terangkum pada tabel 16 diperoleh harga koefisien 

korelasi secara simultan sebesar 0,781. Keberartian dari korelasi secara 

simultan ini diuji dengan uji F seperti pada uji keberartian persamaan 
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regresi. Dari hasil pengujian tersebut dimana menunjukkan bahwa Fhitung 

signifikan, maka dapat diartikan bahwa hubungan faktor intern dan faktor 

ekstern terhadap minat belajar siswa adalah signifikan.  

Besarnya pengaruh faktor intern dan faktor ekstrinsik terhadap 

minat belajar siswa dapat diketahui dari harga koefisien determinasi 

simultan (R2). Berdasarkan hasil analisis pada lampiran dan terangkum 

pada tabel 16  diperoleh  keandalan R2 sebesar  0,610. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa faktor intern dan faktor ekstern berpengaruh terhadap 

minat belajar siswa sebesar 61,0% dan sisanya yaitu 39,0% dari minat 

belajar siswa dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam 

penelitian ini. 

b. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Pengujian hipotesis secara parsial ini dimaksudkan untuk menguji 
keberartian pengaruh dari masing-masing variabel bebas yaitu faktor 
intern (X1) dan faktor ekstern (X2) terhadap minat belajar siswa  siswa (Y). 
1)     Pengaruh faktor intern siswa 

Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran dan 
terangkum pada tabel 16 menunjukkan bahwa koefisien korelasi 
parsial untuk variabel faktor intern sebesar 0,571. Uji keberartian 
koefisien regresi dengan uji t diperoleh thitung = 6,100 dengan 
signifikansi 0,000. Karena signifikansi yang diperoleh kurang dari 
0,05, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh tersebut 
signifikan, hal ini berarti bahwa variabel faktor intern (X1) 
berpengaruh secara signifikan terhadap minat belajar siswa (Y).  

2)         Pengaruh faktor ekstern 
Berdasarkan perhitungan pada lampiran 16 terangkum  pada 

tabel 16 menunjukkan koefisien korelasi parsial  untuk variabel 

faktor ekstern sebesar 0,484. Uji keberartian koefisien regresi 

dengan uji t diperoleh thitung = 4,852 dengan signifikansi 

0,000. Karena signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05, 
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menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh tersebut signifikan, hal 

ini berarti bahwa variabel faktor ekstern (X2)  berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat belajar siswa (Y).  

Besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel 
terikat dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi secara parsial (r2) 
dari masing-masing variabel tersebut. Dengan demikian besarnya pengaruh 
faktor internal sebesar (0,571)2 atau 32,6% sedangkan untuk faktor eskternal 
sebesar (0,484)2 atau 23,42%. Dengan demikian  menunjukkan bahwa faktor 
intern memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap minat belajar siswa 
dibandingkan dengan faktor ekstern 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji simultan mengunakan uji F diperoleh F hitung 

60,123 dengan probabilitas (0,000) yang lebih kecil dari taraf kesalahan 

(0.05), yang berarti bahwa model persamaan regresi Ŷ= 24,018 + 0,680X1 + 

0,443X2 tersebut signifikan. Persamaan tersebut efektif untuk memprediksi 

minat belajar siswa apabila faktor intern dan faktor ekstern diketahui. Secara 

matematis dapat dijelaskan bahwa setiap terjadi kenaikan faktor intern sebesar 

1 skor, maka minat belajar siswa akan naik 0680. Setiap kenaikan 1 skor 

faktor ektern maka akan diikuti kenaikan minat belajar siswa sebesar 0,443, 

sedangkan apabila terjadi kenaikan secara bersama-sama 1 skor pada faktor 

intern dan faktor ektern, maka minat belajar siswa akan naik 1,123. Secara 

umum dapat disimpulkan bahwa faktor intern dan faktor ekstern berpengaruh 

positif terhadap minat belajar siswa. 

Besarnya sumbangan faktor intern dan faktor ekstern terhadap minat 

belajar siswa ditentukan oleh koefisien determinasi R2 sebesar 61,0%. 
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Ditinjau secara parsial diperoleh thitung  untuk variabel X1 sebesar 6,100 

dan  thitung untuk variabel X2 yaitu 4,852. Hasil ini menunjukkan bahwa secara 

parsial faktor intern dan faktor ekstern berpengaruh terhadap minat belajar 

siswa. Besarnya sumbangan parsial dari faktor intern terhadap minat belajar 

siswa dapat dilihat dari kuadrat koefisien korelasi parsial yaitu sebesar  

(0,571)2  atau 32,6%, sedangkan sumbangan parsial faktor ekstern sebesar 

(0,484)2 atau sebesar 23,42%. 

Minat mempunyai peranan penting dalam dunia pendidikan, karena 

minat merupakan salah satu   faktor yang   memungkinkan   siswa   lebih 

konsentrasi, lebih semangat dan menimbulkan   perasaan gembira   sehingga 

siswa tidak mudah bosan, tidak mudah lupa dalam    usahanya untuk belajar.  

Bagi siswa, minat   ini  sangat penting karena dapat menggerakkan 

perilakunya kearah yang positif   sehingga   mampu menghadapi segala 

tuntutan, kesulitan   serta menanggung   resiko  alam studinya.       Minat  

dapat menentukan baik tidaknya dalam   mencapai    tujuan  sehingga  

semakin besar minat belajar  seorang  siswa  akan    semakin   besar   

kesuksesannya dalam belajar.   Hal   ini   sesuai   dengan   pendapat   Slameto 

(2003:57)   yang menyatakan bahwa minat  merupakan kecenderungan yang 

tetap    untuk   memperhatikan     dan   mengenang   beberapa   kegiatan   yang 

disertai dengan rasa senang dan pada akhirnya akan memperoleh hasil 

yang memuaskan dari kegiatan tersebut. 

Pada dasarnya minat belajar seseorang ditentukan oleh dua faktor, yaitu 

faktor intern yang tumbuh dari dalam diri siswa dan faktor ekstern yang 

tumbuh atas dorongan dari luar diri siswa. Hasil deskripsi data menunjukkan 
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bahwa faktor intern yang mendukung minat belajar siswa kelas I SMK 

Yayasan Pendidikan Ekonomi (YAPEK) Gombong tahun Diklat 2005/2006 

baru dalam kategori baik (69,9%). Sedangkan faktor ekstern yang mendukung 

minat belajar siswa kelas I SMK Yayasan Pendidikan Ekonomi (YAPEK) 

Gombong tahun Diklat 2005/2006 masuk dalam kategori cukup baik (62,2%).  

 Adanya faktor intern dan ekstsrn yang baik tersebut berdampak 

terhadap tingginya minat belajar siswa, hal ini ditunjukkan dari hasil analisis 

deskriptif yang menunjukkan minat belajar siswa kelas I SMK Yayasan 

Pendidikan Ekonomi (YAPEK) Gombong tahun Diklat 2005/2006 tersebut 

tinggi (76,5%). Secara umum dapat dijelaskan bahwa minat merupakan faktor 

batin yang memiliki fungsi menimbulkan, mendasari, dan mengarahkan 

perbuatan seseorang dalam belajar. Seorang yang besar minatnya akan giat 

berusaha, tampak gigih, tidak mau menyerah, serta giat membaca untuk 

meningkatkan prestasi serta memecahkan masalah yang dihadapinya. 

Sebaliknya siswa yang minatnya rendah, tampak acuh tak acuh, mudah putus 

asa, perhatiannya tidak tertuju pada pelajaran yang akibatnya siswa akan 

mengalami kesulitan belajar. Minat juga dapat menggerakkan siswa 

mengarahkan tindakan serta memilih tujuan belajar yang dirasa paling berguna 

bagi kehidupannya. 
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BAB V 
PENUTUP 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat diambil 
suatu simpulan sebagai berikut: 

 
1. Ada pengaruh yang signifikan faktor intern dan faktor ekstern 

terhadap minat belajar siswa kelas I di SMK Yayasan Pendidikan 

Ekonomi (YAPEK) tahun diklat 2005/2006 baik secara simultan 

maupun secara parsial.  

2. Faktor intern yang mempengaruhi minat belajar siswa kelas I SMK 

Yayasan Pendidikan Ekonomi (YAPEK) Gombong tahun Diklat 

2005/2006 telah baik (69,9%). Sedangkan faktor eksternnya baru 

dalam kategori cukup baik (62,2%). Secara simultan besarnya 

pengaruh tersebut yaitu 61,0%. Secara parsial besarnya pengaruh 

faktor intern adalah 32,6% lebih besar dari faktor ekstern yaitu 

23,42%. 

 
B. Saran 

Saran yang dapat diajukan berdasarkan simpulan di atas adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagi para siswa hendaknya lebih menjaga kesehatannya dengan cara 

mengatur pola hidupnya dengan cara makan, tidur, olahraga yang teratur 

dan cukup. Selain itu lebih memperhatikan pelajaran yang diajarkan 

bapak/ibu guru, baik pelajaran yang sesuai dengan bakat atau hobinya 

maupun pelajaran yang tidak sesuai bakat atau hobinya, karena semua 
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mata pelajaran apabila dipelajari dengan perasaan senang maka akan 

membuahkan hasil yang maksimal. 

2. Bagi orang tua hendaknya membantu anak apabila mengalami kesulitan 

dalam belajar dan berusaha memperhatikan jadwal belajar anaknya serta 

membuat anak agar betah belajar dirumah. 

3. Bagi sekolah dan para guru lebih memperhatikan siswa yang mengalami 

kesulitan belajar atau minat belajarnya rendah. Dengan cara memberi 

dorongan agar siswa yang mempunyai minat belajar rendah menjadi 

semangat untuk belajar melalui metode mengajar yang menarik perhatian 

siswa, menciptakan hubungan guru dengan siswa dengan suasana akrab, 

memberikan sanksi kepada siswa yang mengganggu atau membuat 

kegaduhan baik didalam kelas maupun diluar kelas karena 

keributan/kegaduhan yang ditimbulkan siswa akan mempengaruhi 

konsentrasi siswa yang lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 84
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Ahmadi, Abu. 1992. Psikologi Umum. Jakarta: Rineka Cipta 

Ali, Muhammad. 1994. Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi. 
Bandung: Angkasa. 

 
Arikunto, Suharsimi. 2001. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi 

Aksara 
 
------------------------. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

Jakarta: Rineka Cipta 
 
Crow and Crow. 1988. Psikologi Pendidikan terjemahan Kasijan. Jakarta: 

Rineka Cipta 
 
----------------------. 1989. Psikologi Pendidikan Terjemahan Kasijan. Surabaya: 

PT Bina Ilmu 
 

Dakir. 1996. Dasar-dasar Psikologi. Jakarta: Rineka Cipta 

Dalyono, M. 1994. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta 

Dimyati, dkk. 2002. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: BPFE 

Djamarah, Syaiful bahri. 2000. Psikologi Belajar. Banjarmasin: Rineka Cipta 

Hadi, Sutrisno. 2000. Analisa Regresi. Yogyakarta: Andi Offset 

Hamalik, Oemar. 1992 Metoda Belajar dan Kesulitan-kesulitan Belajar. 
Bandung: Tarsito 

 
Hidayati, Sri. 2004. Pengaruh Layanan Pembelajaran terhadap Minat Belajar 

siswa Kelas 2 Semester II SMA Negeri 3 Purworejo. Semarang: 
Universitas Negeri Semarang 

 
Kartono, Kartini. 1985. Bimbingan Belajar di SMA dan Perguruan Tinggi. 

Jakarta: CV. Rajawali 
 
---------------------.1990. Psikologi Umum. Bandung: Mandar Maju 



 85
 

Loekmono, J.T.Lobby.1994. Belajar Bagaimana Belajar. Salatiga.: BPK 
Gunung Mulia 

 
Nasution, S. 1984. Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar. 

Jakarta: Bina Aksara 
 

Pasaribu, dkk.1983. Teori Kepribadian. Bandung: Tarsito 

Slameto, 1991. Belajar dan Faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka 

Cipta 

             . 2003. Belajar dan Faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka 
Cipta 

 
Sudarsono, Joko. 2003. “Menumbuhkan Minat Belajar untuk Mencapai 

Sukses Dalam Studi”. Dalam majalah remaja gen 2000 no 04 Tahun 
II Tri Wulan IV 2003, Hal 28 dan 29. 

 

Sudjana. 2002. Metode Statistika.Bandung: Tarsito 

Sukardi, Dewa Ketut. 1988. Bimbingan dan Konseling. Jakarta: Bumi Aksara 

-------------------------. 1994. Bimbingan dan Konseling. Jakarta: Bumi Aksara 

Surtinah. 2004. Pengaruh Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mata 
Pelajaran Ekonomi pada Siswa Kelas II SMUN I Colomadu 
Karanganyar Tahun Pelajaran 2002/2003. Semarang: Universitas 
Negeri Semarang 

 

Tim MKDK. 1990. Psikologi Belajar. Semarang: IKIP Semarang Press. 

The Liang Gie. 1995. Cara Belajar Yang Efisien Jilid II. Yogyakarta: Liberty 

Umar, Husein. 1999. Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis. 
Jakarta: PT  Raja Grafindo Persada 

 
Undang-Undang RI no 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2003. Jakarta: Rineka Cipta 
 

 


	BAB AWAL.new doc.pdf
	BAB III.new.pdf

