
 

 
 

PENGARUH MINAT BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA  

PADA MATA DIKLAT PTO KOMPETENSI PEMELIHARAAN/ 

SERVIS TRANSMISI MANUAL DI SMK 10 NOPEMBER SEMARANG 

 
 

SKRIPSI 

Diajukan dalam rangka penyelesaian Studi Strata I 

Untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan 

 
 

Disusun oleh : 

Nama : Hendry Ferdiansyah 

NIM : 5201404009 

Prodi : Pendidikan Teknik Mesin 

Jurusan : Teknik Mesin 

 
 

 
 
 
 
 
 

FAKULTAS TEKNIK 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2009 



 

ii 

ABSTRAK 
 

Hendry Ferdiansyah, 2009. Pengaruh Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar 
Siswa  Pada Mata Diklat PTO kompetensi Pemeliharaan/ Servis Trasmisi 
Manual Di SMK 10 November Semarang. Skripsi. Program Studi Teknik 
Mesin S1 Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui minat dan hasil 
belajar siswa pada mata diklat PTO kompetensi pemeliharaan/servis transmisi 
manual. 2) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh minat belajar terhadap hasil 
belajar siswa pada mata diklat PTO kompetensi pemeliharaan/servis transmisi 
manual. 3) Untuk mengetahui Sejauh mana pengaruh minat belajar terhadap hasil 
belajar siswa pada mata diklat PTO kompetensi pemeliharaan/servis transmisi 
manual.  
 Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 1) Bagimana  
minat belajar dan hasil belajar siswa pada mata diklat PTO kompetensi 
pemeliharaan/servis transmisi manual, 2) Seberapa besar pengaruh minat belajar 
terhadap hasil belajar siswa pada mata diklat PTO kompetensi pemeliharaan 
/servis transmisi manual. 3) Adakah pengaruh minat terhadap hasil belajar siswa 
pada mata diklat PTO kompetensi pemeliharaan/servis transmisi manual di kelas 
II Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif ( TMO ) di SMK 10 November 
Semarang tahun ajaran 2008/2009. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas II program 
keahlian teknik mekanik otomotif SMK 10 November Semarang tahun pelajaran 
2008/2009  yang berjumlah 147 orang siswa.  Sedangkan sampel yang diambil 76 
siswa. Variabel penelitian meliputi variabel bebas yaitu minat belajar siswa ( X ) 
dan variabel terikat yaitu hasil belajar ( Y ). Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah angket yang digunakan untuk mendapatkan data tentang minat 
belajar siswa dan metode dokumentasi raport  untuk mendapatkan data tentang 
hasil belajar siswa. Analisis yang dipakai adalah analisis deskriptif dan analisis 
regresi. 
 Dari analisa deskriptif diketahui bahwa tingkat minat belajar siswa tinggi 
dan hasil belajar siswa baik. Dari analisa regresi diperoleh besar uji menggunakan 
koefisien korelasi (rxy) dan determinasi (r2) didapat rxy = 0.8366 dan r2 = 0.6999 . 
Besarnya koefisien determinasi tersebut menunjukan bahwa perubahan tingkat 
minat belajar siswa kelas 11 semester 2 berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 
sebesar 69.99%  sisanya 30.01% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini.  
 Berdasar hasil penelitian tersebut disarankan pada guru untuk berupaya 
dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dengan cara optimalisasi penerapan 
prinsip belajar, optimalisasi unsur dinamis belajar dan pembelajaran, optimalisasi 
pemanfaatan pengalaman dan kemampuan siswa serta mampu mengembangkan 
cita-cita dan aspirasi belajar yang dimiliki siswa tersebut. Selain itu perlu dicari 
faktor lain yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa yang nantinya akan 
lebih bermanfaat untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
Kata kunci : Minat belajar, Hasil belajar, Teknik mekanik otomotif.   


