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Abstract 
 

This study aims to determine the relationship between vocational interest and learning potential 
with learning achievement. The subjects of this study were the X grade students of SMK 
business and management expertise programs which included a package of office administration, 
accounting and marketing expertise in Ngawi as many as 165 students. Sampling using 
convenience sampling techniques. The collection tool is a scale of vocational interest, learning 
potential, and end-of-semester test scores. Data analysis uses multiple regression. The results of 
the research show that in each business and management expertise program has a positive 
relationship between vocational interest and learning potential with learning achievement. And 
each variable has an effective contribution in predicting learning achievement. 

Keyword: Vocational Interest, Learning Potential,  Learning Achievement 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara minat kejuruan dan potensi belajar 
dengan prestasi belajar. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X SMK program keahlian bisnis 
dan manajemen yang meliputi paket keahlian administrasi perkantoran, akutansi, dan pemasaran 
di kota Ngawi sebanyak 165 siswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik convenience 
sampling. Alat pengumpulan adalah skala minat kejuruan, potensi belajar, dan nilai ulangan 
akhir semester. Analisi data menggunakan regresi. Hasil penelitian menunjunkan bahwa pada 
masing masing program keahlian bisnis dan manajemen memiliki hubungan yang positif antara 
minat kejuruan dan potensi belajar dengan prestasi belajar.Dan masing-masing variabel memiliki 
sumbangan efektif dalam memprediksi prestasi belajar.  
Kata kunci : Minat Kejuruan, Potensi Belajar, dan Prestasi Belajar 

PENDAHULUAN 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diharapkan mampu menyiapkan siswa sebagai calon tenaga 

kerja tingkat menengah yang memperoleh pengalaman pembelajaran dan pelatihan kerja dalam mencapai 

kompetensi yang telah diprogramkan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mempersiapkan lulusan yang 
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sesuai dengan kualifikasi kompetensi tuntutan kerja Dunia Usaha-Dunia Industri. Indikator pencapaian 

kompetensi dapat ditunjukkan dalam  prestasi belajar  siswa. Prestasi belajar siswa menjadi salah satu 

tolak ukur dari keberhasilan seseorang dalam mengikut proses pembelajaran. Prestasi belajar 

menunjukkan pada kinerja belajar seseorang yang umumnya ditunjukkan daam bentuk nilai rata-rata yang 

diperoleh.(Latifah, 2010). 

Pada kelas X ditekankan pada penguasaan materi dari pembelajaran produktif. Siswa 

diharapkan mampu mencapai hasil belajar yang maksimal untuk mencapai ketuntasan belajar. 

Dengan tercapainya ketuntasan belajar maka menunjukkan siswa telah berhasil dalam belajar 

atau memiliki prestasi belajar yang baik. Prestasi belajar siswa SMK merefleksikan pencapaain 

siswa terhadap kompetensi yang telah dipelajari Kriteria ketuntasan minimal merupakan acuan 

penentu seorang siswa memenuhi kriteria persyaratan penguasaan materi pelajaran tertentu 

secara maksimal. Siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar dapat melanjutkan belajar untuk 

dapat menguasai kompetensi selanjutnya. (Mardapi, Hadi & Retnawati, 2015). 

Hawkins (2007) menyatakan bahwa prestasi sebagai suatu standar, serta sebagai hasil 

akademik, yang diputuskan menurut kriteria mutlak atau kriteria pembanding dan di dalam 

kurikulum mata pelajaran yang spesifik. Lawrence dan Vimala (2012) menyatakan prestasi 

belajar sebagai ukuran pengetahuan yang didapat dari pendidikan formal dan ditunjukkan 

melalui nilai tes. Annes (2013) mendefinisikan prestasi belajar sebagai pengetahuan yang dicapai 

maupun keterampilan yang dikembangkan pada berbagai mata pelajaran di sekolah yang 

biasanya ditentukan oleh nilai ujian maupun dengan nilai yang diberikan oleh guru, atau 

keduanya. Jadi pada intinya prestasi belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa dari kegiatan 

pembelajaran di sekolah  yang biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian. 

Prestasi belajar dapat menunjukkan penguasaan siswa terhadap kompetensi pada mata 

pelajaran tertentu. Prestasi belajar penting untuk diteliti karena diantaranya dapat mengetahui 

penguasaan siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan, mengetahui kecakapan, motivasi, 

bakat, minat, dan sikap siswa. Siswa SMK yang dalam proses pembelajaraannya didukung oleh 

minat kejuruan dan potensi yang cocok akan memiliki prestasi belajar yang lebih baik. Minat 

memiliki pengaruh besar terhadap hasil belajar. Jika bahan pelajaran tidak sesuai dengan minat 

siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut dikarenakan pelajaran 

yang membuat siswa tertarik akan lebih mudah dipelajari dan disimpan. (Tiara dan Isnani, 2015). 

Teori kognitif sosial menyebutkan dua faktor utama yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu 

faktor perilaku (internal) dan faktor lingkungan (eksternal).(Brown, 1999;Hergenhan & 
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Olsoh;Yuzarion, 2017). Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu meliputi 

bakat/ potensi, intelektual, minat, kepribadian, kebiasaan, motivasi, pengalaman, kesehatan, 

emosi. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang beasal dari luar individu meliputi kondisi 

keluarga, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kesempatan. (Patrick, L., Care, E., & Ainley, 

M.,2011).. 

Kenyataan di lapangan diketahui pada pembelajaran produktif masih ditemukan siswa 

yang tidak memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal. Hal ini jika terus dibiarkan akan dapat 

mempengaruhi proses pembelajaran siswa selanjutnya. Penguasaaan mata pelajaran produktif di 

kelas X ini dasar untuk mempelajari kompetensi selanjutnya di kelas XI dan XII. Salah satu 

contohnya terjadi di SMK “X” di Kabupaten Ngawi yang berdasarkan kumpulan nilai siswa 

masih terdapat siswa yang memiliki nilai dibawah KKM. Menurut salah satu siswa SMK Yaitu N 

yang mengambil jurusan Akuntansi, dia memilih jurusan tersebut karena informasi dari kakaknya 

yang juga mengambil jurusan tersebut. Pada awal masuk dia merasa tidak dapat mengikut i 

materi perbankan karena harus teliti dalam menghitung angka. Hal tersebut mengakibatkan 

pencapaain prestasi mata pelajaran produktif masih dibawah nilai ketuntasan minimal. Selain itu, 

siswa yang memiliki nilai dibawah KKM yaitu Y, dia memilih jurusan pemasaran karena 

bingung memilih jurusan sehingga memilih jurusan yang dianggap paling mudah dan prakteknya 

lebih ringan. Namun pada kenyataannya dia merasa kurang cocok dengan jurusan yang dipilih 

karena menurutnya jurusan pemasaran menuntut dia untuk menjadi orang yang ramah dan pandai 

memasarkan produk sebagai stategi pemasaran. Namun pada kenyataannya dia seorang pemalu 

dan pendiam. Seleksi penerimaan siswa SMK tersebut hanya berdasarkan hasil UN jenjang SMP 

dan tidak dilakukan tes minat dan potensi. 

Penjurusan siswa di sekolah menengah tidak saja ditentukan oleh kemampuan akademik 

tetapi juga harus didukung  oleh faktor minat dan bakat, karena karakteristik suatu ilmu 

menuntut karakteristik yang sama dari orang yang mempelajarinya. Sementara itu menurut 

Holland siswa yang memiliki minat terhadap suatu ilmu tertentu, ketika mempelajari ilmu 

tersebut akan mempelajarinya dengan senang, atau dengan kata lain ilmu yang dipelajari sesuai 

dengan kepribadiannya  (Dahlan, 2016). Hal ini didukung oleh penelitian lain yang menyatakan 

bahwa faktor kepribadian mempengaruhi secara positif terhadap prestasi akademik. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa penjurusan bukan masalah kecerdasan saja tetapi masalah 

minat dan bakat siswa  (Arif, 2015). 
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Minat Kejuruan menurut Chistopher dan Drasgrow (2016) cerminan preferensi seseorang 

untuk perilaku, situasi, konteks di mana kegiatan terjadi, dan atau hasil yang terkait dengan 

kegiatan yang disukai . Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon 

terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu,yang menyenangkan dan memberi kepuasan 

kepadanya.  Minat merupakan salah satu unsur kepribadian karier di masa depan. Minat akan 

mengarahkan tindakan individu terhadap suatu objek atas dasar rasa senang atau tidak senang. 

Holland  menyatakan bahwa individu yang memiliki karier yang sesuai dengan kepribadiannya 

maka akan memiliki masa kerja yang lama, sehat dan bahagia. Pengambilan keputusan karir 

adalah suatu proses sistematik dimana berbagai data digunakan dan dianalisis atas dasar 

prosedur-prosedur yang eksplisit, dan hasil-hasilnya dievaluasi sesuai dengan yang diinginkan. ( 

Enachea, R., & Matei, R. 2017). 

Seseorang dalam memilih karirnya sesuai dengan keinginan, sesuai dengan minat,sesuai 

dengan bakat maka kemungkinan besar seseorang tersebut akan menemukan keberhasilan dan 

memiliki prestasi yang maksimal. Sebaliknya jika seseorang menjalani karirnya tidak sesuai 

dengan keinginan, minat dan bakatnya, maka orang tersebut akan menemui kegagalan. 

(Masdonati, J., Fournier, G., & Lahrizi, I. Z., 2017). 

Siswa secara teori memilih sekolah lanjutan sesuai dengan minat bakat, kepribadian, 

kemampuan, berdasarkan informasi masa depan, tentu akan lebih tepat pilihannya. Seseorang 

yang memilih jenis pekerjaan pada bidang-bidang yang diminati terlebih lagi didukung dengan 

bakat serta minat yang sesuai, akan memberikan semangat lebih dalam mempelajari atau 

menjalankannya. Sehingga pencapaiaan prestasi siswa akan maksimal. Teori yang paling banyak 

diteliti tentang minat kejuruan diusulkan oleh John L. Holland  yang mengorganisir minat 

kejuruan menjadi enam jenis, membentuk struktur dirujuk secara kolektif sebagai model 

RIASEC.  

Individu yang realistis tertarik untuk bekerja dengan hal-hal, gadget, atau di luar ruangan; 

individu investigatif tertarik pada sains, termasuk matematika, ilmu fisik dan sosial, dan ilmu 

biologi dan medis; individu artistik lebih memilih ekspresi kreatif, termasuk menulis dan seni 

visual dan pertunjukan; individu sosial senang membantu orang, individu giat seperti bekerja 

dalam kepemimpinan atau peran persuasif yang diarahkan untuk mencapai tujuan ekonomi. 

Individu konvensional tertarik untuk bekerja di lingkungan yang terstruktur dengan baik, 

terutama pengaturan bisnis. (Christopher D. ,Su, James , & Drasgow, 2012) 
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Minat Kejuruan ditampilkan dalam bentuk tipologi minat kejuruan yang berasal dari 

kumpulan dimensi-dimensi minat. Tiga skor tertinggi pada dimensi skala minat kejuruan 

ditentukan sebagai profil dari paket keahlian.  untuk program keahlian bisnis dan  manajemen 

terbentuk tipologi minat kejuruan dari tiga dimensi yaitu dimensi enterpresing, sosial, dan 

konvensional. Dalam masing masing dimensi tersebut akan ditampilan skor masing masing tiap 

dimensi minat. Dan untuk mendapatkan skor dari tipologi tersebut yaitu menggabungkan skor 

dimensi dimensi tersebut. (Farida dan Kumaidi, 2016) 

Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaiaan prestasi siswa selain minat kejuruan ialah 

bakat atau potensi. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk 

dikembangkan. Potensi masih bersifat latent, belum tampak, masih manifest, dan atau belum 

teramati. Potensi yang dimiliki seseorang akan memberikan peluang keberhasilan. Sedangkan 

belajar adalah perubahan yang relatif permanen. Apabila kedua istilah tersebut menjadi satu 

kesatuan bermakna bahwa kemampuan yang memungkinan untuk membentuk pola perilaku 

yang relatif permanen di dalam menunjang keberhasilan seseorang. Potensi berkaitan dengan 

kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Keragaman kemampuan yang dimiliki oleh seseorang 

akan mempunyai pola tertentu yang menunjukkan ciri khas yang bersangkutan. (Purwandari, 

Kumaidi, Hertinjung, Partini,dan Prasetyaningrum, 2015) 

Potensi akan teraktualisasikan apabila potensi diasah, distimulasi, dan dikembangkan 

oleh lingkungan sekitarnya. Sebaliknya potensi tidak akan nampak terlihat bila tidak diasah, 

distimulasi, dan dikembangkan oleh lingkungan sekitarnya. Teori kecerdasan majemuk Gardner 

tidak mengurai kecerdasan manusia ke satu nomor yang ditentukan oleh tes kecerdasan intelijen. 

Jika kita ingin mencakup ranah kognisi manusia secara memadai, kita perlu memasukkan 

seperangkat kompetensi yang jauh lebih luas dan lebih universal daripada yang biasanya kita 

pertimbangkan (Hope Phillips, 2010).  

Gardner menyebutkan Sembilan multiple intelligences yaitu : Kecerdasan bahasa, 

Kecerdasan logika-matematika, kecerdasan visual-spatial, kecerdasan kinestitek, kecerdasan 

musik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan natural, kecerdasan 

eksistensial. Secara umum keterampilan siswa dengan paket keahlian bisnis dan manajemen 

diantaranya memiliki kemampuan komunikasi dan interpersonal, berpikir kritis, memiliki 

problem solving yang baik, aktif, memiliki kemampuan berhitung yang baik. Berdasarkan 

sembilan domain tersebut, seseorang akan mempunyai pola khusus. Kebanyakan orang sukses di 
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dunia ini memang tidak memiliki nilai tinggi pada semua skor, namun orang yang benar-benar 

sukses seperti Albert Einstein atau Leonardo Da Vincy itu memiliki kombinasi nilai yang tinggi 

pada 4 - 5 jenis kecerdasan. Pada program bisnis dan manajemen ditemukan pola atau profil 

multiple intelegences yang tinggi pada domain interpersonal, verbal-linguistik, dan logis 

matematis. Perpaduan beberapa domain ini akan sesuai dengan minat kejuruan siswa, sehingga 

dapat menghasilkan kecococokan dan sebagai rekomendasi dalam seleksi penjurusan program 

keahlian.  Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini peneliti tertarik mengkaji hubungan 

minat kejuruan dan potensi belajar dengan prestasi belajar siswa SMK program keahlian bisnis 

dan manajemen. 

METODE PENELITIAN 
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini 

adalah  siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan dengan program keahlian bisnis dan 

manajemen yang meliputi paket keahlian administrasi perkantoran, akutansi, dan pemasaran di 

kota Ngawi, jawa Timur.  Sampel penelitian ini sebanyak 165 siswa. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik convenience sampling yaitu metode pengambilan sempel dengan dasar 

ketersediaan atau karena partiispan bersedia menjadi subjek. 

Pengumpulan data dilakukan dengan skala minat kejuruan, skala potensi belajar, dan 

ujian akhir semester. Minat kejuruan diukur dengan skala minat kejuruan yang disusun oleh 

Kumaidi (2014) dan telah dimodifikasi dalam sebuah aplikasi komputer skala minat kejuruan 

yang bersifat online. Skala minat kejuruan  terbagi menjadi enam dimensi. Potensi belajar diukur 

dengan skala potensi belajar siswa yang disusun oleh Purwandari, Kumaidi, Hertinjung, Partini, 

dan Prasetyaningrum (2015) dan kemudian dikembangkan dalam bentuk online. Skala Potensi 

belajar terbagi menjadi sembilan domain. Prestasi belajar diukur malalui hasil ulangan akhir 

semester genap. Tes online dilaksanakan di laboratorium sekolah masing-masing. Siswa 

diberikan user id dan pasword untuk mengakses skala di alamat website.Data  prestasi belajar 

adalah hasil nilai ujian akhir semester. 

Instrumen skala minat kejuruan memiliki koefisien reliabilitas  Alpha Cronbach sebesar 

0,861-0,911 yang terdiri dari enam dimensi. Intrumen skala potensi belajar memiliki koefisien 

reliabilitas Alpha Cronbach sebesar 0.922. Reliabilitas pada subjek program keahlian bisnis dan 

manajemen sebesar 0,91.  
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Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas (prediktor) dan variabel tergantung. 

Variabel bebas terdiri dari minat kejuruan dan potensi belajar. Variabel tergantung adalah 

prestasi siswa. Teknik analisis data untuk menguji hipotesis dan mencari hubungan dan 

sumbangan prediktor dalam memprediksi prestasi digunakan analisis regresi. Untuk 

mendapatkan skor minat kejuruan dan potensi belajar digunakan skor komposit. Skor komposit 

adalah total skor yang didapat dari menjumlahkan dua atau lebih skor subtes. Agar 

mempermudah dalam penghitungan akan menggunakan bantuan komputer program Stastical 

Package for Social Science (SPSS). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis dilakukan pada setiap paket keahlian dengan tujuan kita dapat memetakan besar 

sumbangan nilai minat dan bakat untuk masing masing paket keahlian. Setiap paket keahlian 

memiliki berbeda beda kompetensi yang dibutuhkan. Materi dan pembelajaran yang diberikan 

juga disesuaikan dengan paket keahlian. Dari hasil uji hipotesis mayor pada masing masing paket 

keahlian dapat diketahui terdapat hubungan yang signifikan antara antara minat kejuruan dan 

potensi belajar dengan prestasi belajar. Pada Paket Keahlian Administrasi Perkantoran terdapat 

hubungan  yang signifikan antara antara minat kejuruan dan potensi belajar dengan prestasi 

belajar. dengan R = 0,625 dan p = 0,0001(p≤ 0,05)  dan sumbangan efektif sebesar 39,1%. Pada 

paket keahlian Akutansi terdapat hubungan  yang signifikan antara antara minat kejuruan dan 

potensi belajar dengan prestasi belajar. dengan R = 0,605 dan p = 0,001 (p≤ 0,05) dan 

sumbangan efektif sebesar 36,6%. Pada Paket Keahlian Pemasaran terdapat hubungan  yang 

signifikan antara antara minat kejuruan dan potensi belajar dengan prestasi belajar. dengan R = 

0,644 dan p = 0,001 (p≤ 0,05) dan sumbangan efektif sebesar 41,5%.  Hasil uji hipotesis minor 

secara semi parsial pada masing-masing paket keahlian dapat diketahui terdapat  hubungan yang 

positif dan signifikan antara minat kejuruan dengan prestasi belajar. Pada paket keahlian 

administrasi perkantoran terdapat hubungan yang positif dan signifikan dengan  nilai r2y(1,2)  = 

0,220 dan p = 0,047 (p≤ 0,05) dan sumbangan efektif 4,84%. Pada paket keahlian akutansi 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan dengan nilai r2y (1,2)  = 0,293 dan p = 0,011 (p≤ 

0,05) dan sumbangan efektif sebesar 8,58%. Pada paket keahlian Pemasaran  terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan dengan nilai r2y (1,2)  = 0,437 dan p = 0,001 (p≤ 0,05)  dan sumbangan 

efektif sebesar 19,09 %. Hasil uji hipotesis minor kedua pada masing-masing paket keahlian 

dapat diketahui terdapat  hubungan yang positif dan signifikan antara potensi belajar dan prestasi 
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belajar. Pada paket keahlian administrasi perkantoran terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan dengan  nilai r2y (2,1)  = 0,417  dan p = 0,001 (p≤ 0,05)   dan sumbangan efektif sebesar 

17,38%. Pada paket keahlian akutansi  terdapat hubungan yang positif dan signifikan dengan  

nilai r2y (2.1)  = 0,328 dan p = 0,005 (p≤ 0,05)  dan sumbangan efektif sebesar 10.75%. Pada 

paket keahlian pemasaran  terdapat hubungan yang positif dan signifikan dengan  nilai r2y (2.1) = 

0,235 dan p = 0,031 (p≤ 0,05)  dan sumbangan efektif sebesar  5,52%. 

Prestasi belajar menjadi indikator siswa dalam menuntaskan materi materi yang telah 

diberikan oleh guru. Prestasi belajar dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Patrick, 

L., Care, E., & Ainley, M.,2011). Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu 

meliputi bakat/ potensi, intelektual, minat, kepribadian, kebiasaan, motivasi, pengalaman, 

kesehatan, emosi. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang beasal dari luar individu 

meliputi kondisi keluarga, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kesempatan. Dalam 

peneitian ini minat kejuruan dan potensi belajar termasuk dalam faktor internal siswa. Siswa 

yang memiliki minat dan bakat /potensi terhadap sesuatu maka akan lebih mudah dalam 

mempelajari materi-materi yang diberikan oleh guru. Pada siswa program keahlian bisnis dan 

manajemen yang memiliki minat dan bakat/potensi akan lebih mudah mencapai hasil belajar 

yang baik. Berbeda dengan siswa yang belajar karena adanya paksaan dari orang lain atau salah 

dalam mengambil paket keahlian di sekolah menengah kejuruan akan mengalami kesulitan pada 

saat belajar. Siswa yang memiliki minat dan bakat/potensi akan berusaha bersungguh-sungguh 

untuk mencapai hasil belajar yang baik. Sedangkan siswa yang tidak memiliki minat dan 

bakat/potensi pada paket keahlian yang dipilih maka akan bersikap biasa-biasa saja dan apa 

adanya dalam mencapai hasil belajar. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Yuni 

(2015) yang menyatakan bahwa siswa dengan minat yang tinggi pada kegiatan yang dilakukan 

dan memiliki bakat menunjukkan prestasi yang lebih baik. Sementara itu, siswa yang memiliki 

minat yang sedang dan kurang berbakat menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada siswa 

yang memiliki minat yang rendah dan tidak berbakat.  Menurut Endah dan Leonard (2016) 

dalam mencapai prestasi, diperlukan minat dan bakat dalam proses belajar. Minat dan bakat yang 

dimiliki individu tergolong dalam faktor intriksik yang turut memberikan kontribusi dalam 

pencapaiian prestasi siswa. Prestasi dapat diperoleh melalui proses pembelajaran. Dan dalam 

proses pembelajaran perlu memperhatikan minat, bakat, dan kebutuhan. Sebab dengan adanya 

ketiga hal tersebut dapat menimbulkan perhatian  Dengan adanya perhatian terhadap sesuatu 
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yang dilakukan siswa dapat memperoleh prestasi yang baik. (Islam, 2019). Dalam penelitian ini 

diketahui bahwa pada masing masing paket keahlian memiliki sumbangan efektif yang berbeda 

beda. Hal ini dapat menunjukkan bahwa setiap paket keahlian memiliki 

Penelitian yang dilakukan oleh Cowner, Chauvin & Miller (2009)  menyatakan bahwa 

karakteristik kepribadian dapat dijadikan sebagai indeks umum dari tipe pekerjaan yang bisa 

disarankan untuk diambil. Dengan memiliki kepribadian yang sesuai dengan jenis pekerjaan 

yang akan diambil akan berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai. Pada penelitian ini 

dengan adanya minat maka akan berpengaruh terhadap hasil yang akan diperoleh siswa. Minat 

akan menjadi sumber motivasi yang mendorong siswa untuk melakukan apa yang mereka ingin 

capai jika mereka bebas memilih. Ketika siswa menilai sesuatu akan bermanfaat, maka siswa 

tersebut akan menjadi berminat dalam melakukannya. Peningkatan minat siswa dapat 

berkontribusi dalam meningkatkan kinerja siswa secara akademik. (Kpolovie Peter, Joe Andy, & 

Okoto Tracy, 2014). 

Minat memiliki pengaruh besar terhadap hasil belajar. Bahan pelajaran yang tidak sesuai 

dengan minat siswa mengakibatkan siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut 

dikarenakan pelajaran yang membuat siswa tertarik akan lebih mudah dipelajari dan 

disimpan.(Dinar Tiara dan Gatot Isnani ,2015)  Selain itu dalam  penelitian yang dilakukan oleh 

Mari Pauliina Vainikainen, Hannu Salmi, & Helena Thuberg (2015) diketahui bahwa minat 

individu dapat memprediksi minat situasional yang merupakan prediktor positif dari hasil 

pembelajaran. Minat siswa dapat dilihat dari aktivitas-aktivitasnya dalam menerima materi 

pembelajaran dari guru. Siswa yang memiliki minat yang baik maka cenderung antusias dalam 

menerima setiap materi yang diberikan.  

Michael L. Morris (2016) mengungkapkan minat kejuruan memprediksi pilihan 

pendidikan dan karier, kinerja pekerjaan, dan kesuksesan karir. Minat kejuruan menjadi salah 

satu prediktor dalam mencapai kesuksesan karir termasuk pada siswa mencapai kesuksesan 

akademik. Schripsema, Nienke, Anna, dan Janke (2017) menjelaskan adanya kesesuaian antara 

minat kejuruan dan kinerja yang lebih baik atau  hasil akademik yang dicapai. Selain itu, Minat 

kejuruan  memiliki kekuatan prediksi dalam menentukan hasil belajar. Minat kejuruan sebagai 

salah satu faktor internal dari individu dalam menentukan karier diwakili oleh sejumlah dimensi.  

(Schelfhout S, Wille B, Fonteyne L, Roels E, De Fruyt F, Duyck W, 2019). Siswa yang memiliki 



 

10 
 

kesesuaiaan minat kejuruan dengan paket keahlian yang dipilih saat ini tentu akan lebih 

bersemangat, konsentrasi, tekun dalam belajar untuk mencapai tujuannya. Selain itu dengan 

adanya keberminatan pada paket keahlian yang dipilih akan cenderung memberikan perhatian 

yang lebih besar terhadap sesuatu yang berkaitan seperti materi pembelajaran sehingga dapat 

mencapai prestasi yang lebih baik 

Candidate (2013) yang menyatakan bahwa kecerdasan majemuk dapat berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Pengukuran potensi belajar dalam penelitian ini juga merujuk pada 

teori kecerdasan majemuk. Sehingga dapat mendukung hasil penelitian ini yang menyatakan 

bahwa potesi belajar berhubungan positif dan signifikan antara potensi belajar dengan prestasi 

belajar. Selain itu  Ruiz, Luis & Miriam, Palomo & Ramón Otero, Irene & Ruiz, Aixa & Navia, 

José (2014) menjelaskan bahwa siswa dengan skor yang lebih baik dalam  tes kecerdasan  

majemuk  akan  mendapat nilai lebih tinggi dalam prestasi akademik. Bakat dapat menunjukkan 

potensi siswa untuk mengembangkan kemampuannya dalam suatu bidang. Pada masing masing 

bidang tentu juga akan diperlukan bakat-bakat yang berbeda. Misalnya pada program keahlian 

bisnis dan manajemen ini dibutuhkan bakat/potensi kecedasan linguistic, kecerdasan logis-

matematis, dan kecerdasan interpersonal. Penelitian yang dilakukan oleh Awaludin Fitra (2014) 

menjelaskan bahwa kemampuan interpersonal dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

Dalam tes potensi belajar kemampuan interpersonal merupakan salah satu bagian dari 

kecerdasan majemuk. Dan pada Siswa dengan paket keahlian bisnis manajemen kemampuan 

interpersonal ini dibutuhkan untuk mendukug kompetensi. Gokhan Bas (2016) menjelaskan 

pengaruh positif kecerdasan majemuk terhadap peningkatan prestasi siswa sehingga 

merekomendasikan kecerdasan majemuk untuk dijadikan sebuah metode dalam pembelajaran, 

dengan pendidikan berbasis kecerdasan majemuk dapat meningkatkan prestasi siswa.  

PENUTUP 
Berdasarkan dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara minat kejuruan dan potensi belajar dengan prestasi siswa pada program 

keahlian bisnis dan manajemen. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini terbukti. 

Minat kejuruan memiliki hubungan  positif terhadap prestasi belajar dimana semakin tinggi 

minat kejuruan maka semakin tinggi prestasi belajar.  Potensi belajar  memiliki hubungan  positif 

terhadap prestasi belajar dimana semakin tinggi potensi belajar maka semakin tinggi prestasi 
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belajar.  

Terbuktinya tipologi minat kejuruan dan potensi belajar pada program keahlian bisnis dan 

manajemen hendaknya guru dapat  menggunakan tes minat kejuruan dan potensi belajar dalam 

seleksi masuk siswa SMK. Selain itu, untuk siswa yang memiliki kecenderungan rendah pada 

enterprising, sosial, dan konvensional guru dapat mendorong siswa untuk memunculkan. Bagi 

penelitian selanjutnya hendaknya lebih memperluas subjek penelitian dari berbagai program 

keahlian pada jenjang sekolah menengah kejuruan 
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