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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang yang belajar akan tampak hasilnya setelah melakukan proses 

pembelajaran. Hasil belajar merupakan sesuatu yang diperoleh setelah proses 

pembelajaran selesai. Jika selama proses pembelajaran penyerapan informasi 

maksimal maka hasil dari proses pembelajaran juga akan maksimal. 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya Sudjana, (2014:22). Menurut Horword 

kingsley dalam bukunya Sudjana membagi tiga macam hasil belajar mengajar:: 

1) Keterampilan dan kebiasaan, 2) Pengetahuan dan pengertian, 3) Sikap dan 

cita-cita, (Sudjana, 2014:22). Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam 

proses pembelajaran karena akan memberikan sebuah informasi kepada guru 

tentang kemajuan peserta didik dalam upaya mencapai tujuan-tujuan belajarnya. 

Hasil belajar merupakan gambaran tentang bagaimana siswa memahami 

materi yang disampaikan oleh guru. Hasil belajar merupakan output nilai yang 

berbentuk angka atau huruf yang didapat siswa setelah menerima materi 

pelajaran melalui sebuah tes atau ujian yang disampaikan guru. Dari hasil belajar 

tersebut guru dapat menerima informasi seberapa jauh siswa memahami materi 

yang dipelajari. 

Menurut Manula, Yunitasari (2003) siswa yang mengalami masalah 

belajar biasanya menunjukkan gejala-gejala yang mudah diamati oleh guru, 

masalah-masalahnya misalnya: 1) Menunjukkan hasil belajar yang rendah, 

dibawah rata-rata, 2) Rendahnya penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, 3) 

Hasil yang dicapai tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan, 4) Lambat dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan, 5) Bila ada tugas selalu tidak 

mengerjakannya. 
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Secara umum, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses 

belajar antara lain: faktor internal dan eksternal. Menurut Purwanto, Ngalim 

(2007: 102) salah satu faktor yang mempengaruhi belajar adalah guru dan cara 

mengajar. Setiap guru akanmenunjukkan cara mengajarnya sendiri-sendiri, 

bahkan satu kelas dengan kelas yang lain cara mengajarnya akan berbeda. 

Perhatian merupakan faktor internal yang perlu diperhatikan, Slameto 

(2003:56) berpendapat untuk menjamin hasil belajar yang baik maka siswa harus 

mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Agar siswa dapat 

belajar dengan baik, usahakan bahan pelajaran selalu menarik perhatian dengan 

cara  mengusahakan pelajaran itu sesuai dengan hobi atau bakatnya. Sedangkan 

faktor eksternal yang sangat mempengaruhi hasil belajar adalah metode 

mengajar, Slameto (2003:65) mengungkapkan bahwa metode belajar merupakan 

suatu cara atau jalan yang harus dilalui di dalam mengajar. Di dalam lembaga 

pendidikan peserta didik yang dalam proses belajar agar dapat menerima, 

menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran maka cara-cara mengajar serta 

cara belajar harus tepat dan efisien. 

Slameto (2010: 180) mengatakan bahwa: “Minat adalah suatu rasa lebih 

suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh”. 

Ada beberapa peranan minat dalam belajar sesuai yang dikemukakan 

Sadirman (2006: 95) antara lain: 1) Menciptakan, menimbulkan konsentrasi atau 

perhatian dalam belajar, 2) Menimbulkan kegembiraan atau perasaan senang 

dalam belajar, 3) Memperkuat ingat anak didik tentang pelajaran yang telah 

diberikan guru, 4) Melahirkan sikap belajar yang positif dan kontruktif, dan 5) 

Memperkecil kebosanan anak didik terhadap pelajaran. 

Minat memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar karena 

minat menjadi salah satu faktor penentu dalam berhasil atau tidaknya tujuan 

pengajar yang akan dicapai. Siswa yang tidak berminat terhadap bahan pelajaran 

akan menunjukkan sikap kurang simpatik, malas dan tidak bergairah mengikuti 

proses belajar mengajar. Untuk merangsang perhatian siswa setiap guru dituntut 

harus mampu menarik perhatian siswa terhadap apa yang diberikan. Suatu 
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keadaan yang menarik perhatian siswa diharapkan dapat menimbulkan minat 

belajar siswa. Apabila anak didik menunjukkan minat belajar yang rendah adalah 

tugas pendidik disamping orang tua untuk meningkatkan minat tersebut, sebab 

jika pendidik mengabaikan minat belajar anak akan mengakibatkan tidak 

berhasilnya dalam proses belajar mengajar. 

Sejalan dengan uraian diatas, Slameto (2003: 57) mengemukakan bahwa 

salah satu faktor internal yang sangat besar pengaruhnya terhadap proses belajar 

siswa adalah minat siswa itu sendiri, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari 

tidak sesuai minat siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, 

karena tidak ada daya tarik baginya. Sebaliknya bila bahan pelajaran itu sesuai 

dengan minat siswa maka akan lebih mudah mempelajarinya karena minat 

menambah frekuensi kegiatan belajar. 

Minat dapat mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam 

bidang-bidang studi tertentu. Misalnya, seorang siswa yang menaruh minat besar 

terhadap matematika akan memusatkan perhatiannya lebih banyak daripada 

siswa lainnya. Kemudian, karena pemusatan perhatian yang intensif terhadap 

materi itulah yang memungkinkan siswa tadi untuk belajar lebih giat, dan 

akhirnya mencapai hasil belajar yang diinginkan (Syah, 2010:152). 

Menurut Randy (2013) masalah-masalah siswa yang kurang berminat 

dalam belajar dikarenakan: 1) Kurang menariknya cara belajar yang mereka 

harus hadapi setiap hari di sekolah, 2) Siswa belum menyadari pentingnya belajar 

untuk masa depan mereka, 3)Siswa kurang termotivasi untuk berlomba-lomba 

mencapai prestasi. 

Faktor utama yang mempengaruhi minat belajar adalah cara mengajar 

guru, karakter guru, suasana kelas tenang dan nyaman, dan fasilitas belajar yang 

digunakan (Keke, 2007). Sedangkan menurut Sadirman, (2012:40) minat 

dipengaruhi oleh dua hal yaitu mengetahui apa yang akan dipelajari dan 

memahami mengapa hal tersebut patut untuk dipelajari. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa menurut 

(Herry, 2015) diantaranya 1) Persepsi siswa terhadap pelajaran, 2) Kondisi fisik 

dan psikis siswa, 3) Keterkaitan materi pelajaran dengan kehidupan siswa, 4) 
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Metode dan gaya mengajar guru, 5) Keterkaitan materi pelajaran dengan 

kehidupan siswa, 6) Penguatan. 

Minat itu tidak muncul dengan sendirinya akan tetapi banyak faktor yang 

mempengaruhi munculnya minat, menurut Dinar barokah (2011) antara lain; 1) 

Motivasi, 2) Belajar, 3) Bahan pelajaran dan sikap guru yang menarik, 4) 

Keluarga, 5) Teman pergaulan, 6) Lingkungan, 7) Cita-cita, 8) Bakat, 9) Hobi, 

10) Media massa, 11) Fasilitas, hal itu sangat mempengaruhi minat belajar pada 

siswa. 

Berdasarkan uraian diatas, minat belajar dimungkinkan memiliki 

hubungan dengan hasil belajar matematika karena minat merupakan suatu 

kesadaran dalam belajar bagi siswa. Belajar dengan penuh kesadaran akan 

memberikan hasil yang berbeda bila dibandingkan denagn belajar asal-asalan. 

Jadi semakin tinggi minat semakin tinggi pada hasil belajar yang dicapai oleh 

siswa, untuk membuktikan hal itu, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian 

tentang hubungan minat belajar dengan hasil belajar matematika. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Hasil belajar siswa yang rendah, dibawah rata-rata, khususnya pada mata 

pelajaran matematika. 

2. Rendahnya penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

3. Hasil yang dicapai tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan. 

4. Siswa lambat dalam melaksanakan tugas yang diberikan. 

5. Siswa selalu tidak mengerjakan tugasnya. 

6. Masih kurangnya minat siswa dalam proses pembelajaran, khususnya pada 

mata pelajaran matematika. 

7. Kurang menariknya cara belajar yang mereka harus hadapi setiap hari di 

sekolah. 

8. Siswa belum menyadari pentingnya belajar untuk masa depan mereka. 

9. Siswa kurang termotivasi untuk berlomba-lomba mencapai prestasi. 
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C. Pembatasan Masalah  

Agar permasalahan yang dikaji lebih terarah maka penelitian ini akan 

difokuskan pada: 

1. Hasil belajar matematika siswa yang rendah, dibawah rata-rata. 

2. Minat belajar siswa dalam proses pembelajaran matematika. 

3. Motivasi siswa untuk berlomba-lomba mencapai prestasi. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah “Adakah hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar matematika 

siswa kelas VIIIC SMP N 3 SAWIT Tahun Pelajaran 2016/2017?”. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara minat 

belajar dengan hasil belajar matematika siswa kelas VIIIC SMP N 3 SAWIT 

Tahun Pelajaran 2016/2017. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah 

wawasan pembaca atas penelitian yang dilakukan dan berimbas pada pola 

pengembangan individu mendatang. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pendidik dan 

calon pendidik, manfaat yang diharapkan meliputi: 

a. Menambah wawasan pendidik bahwa setiap siswa memiliki minat belajar 

yang berbeda-beda. 

b. Memberikan ide pemikiran kepada sekolah bahwa cara untuk mendidik setiap 

siswa berbeda dan dalam proses belajar mengajar lebih bervariasi. 

c. Menjadi bekal untuk peneliti sebagai tambahan wawasan ketika memasuki 

dunia kependidikan mendatang. 


