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HUBUNGAN ANTARA MINAT BELAJAR MATEMATIKA DENGAN 

HASIL BELAJAR PADA SANTRIWATI PONDOK PESANTREN DARUL 

HIJRAH SUKOHARJO 

Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan minat belajar matematika 

santriwati pondok pesantren Darul Hijrah. 2) Mendeskripsikan hasil belajar 

santriwati pondok pesantren Darul Hijrah. 3) Mengetahui dan menganalisis 

hubungan antara minat belajar matematika dengan hasil belajar. Populasi dari 

penelitian ini adalah seluruh santriwati kelas VIII pada pondok pesantren darul 

hijrah putri di Sukoharjo. Penelitian deskriptif kuantitatif ini mempelajari 68 

santriwati dan merupakan penelitian populasi menggunakan teknik sampling 

jenuh. Data dalam penelitian ini berupa data minat belajar matematika santriwati 

dengan hasil belajar matematika (Y), data minat belajar matematika (X) diperoleh 

menggunakan teknik non tes berupa angket, dan data hasil belajar matematika (Y) 

diperoleh dari dokumentasi. Data dianalisis menggunakan analisis korelasi dengan 

     . Hasil analisis data menunjukkan bahwa: (i) secara umum 16% santriwati 

memiliki minat belajar matematika dengan kategori tinggi, 69% dengan kategori 

sedang, dan 15% dalam kategori rendah; (ii) secara umum 19% santriwati 

memiliki hasil belajar matematika dengan kategori tinggi, 66% dengan kategori 

sedang, dan 15% dalam kategori rendah; (iii) Hasil uji hipotesis diperoleh         

0,417 > 0,235        dengan signifikansi (α = 0,05), hal ini menunjukkan bahwa 

    ditolak dan     diterima, yang artinya benar bahwa terdapat hubungan antara 

minat belajar matematika dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas VIII 

Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri dengan tingkat hubungan agak rendah. 

Kata Kunci: hasil belajar, matematika, minat, pondok pesantren 

Abstract 

This study aims to: 1) Describe the students' interest in learning mathematics at 

the Darul Hijrah Islamic boarding school. 2) Describe the learning outcomes of 

the Darul Hijrah Islamic boarding school students. 3) Knowing and analyzing the 

relationship between interest in learning mathematics and learning outcomes. The 

population of this study was the entire class VIII santriwati at the boarding school 

darul hijrah putri in Sukoharjo. This quantitative descriptive study studied 68 

selected santriwati and is a population study using a saturated sampling technique. 

The data in this study is in the form of data on interest in learning mathematics 

santriwati with mathematical learning results (Y), data interest in learning 

mathematics (X) obtained using non-test techniques in the form of questionnaires, 

and data on mathematical learning outcomes (Y) obtained from documentation. 

The data was analyzed using correlation analysis with      . The results of the 

data analysis showed that: (i) in general 16% of students had an interest in 

learning mathematics in high categories, 69% with moderate categories, and 15% 

in low categories; (ii) in general 19% of students have high-grade math learning 

outcomes, 66% with moderate categories, and 15% in low categories; (iii) The 

results of the hypothesis test obtained         0.417 > 0.235        with 

significance (     ), this indicates that the   rejected and     accepted, which 
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means it is true that there is a relationship between the interest in learning 

mathematics and the results of learning mathematics of class VIII students of 

Darul Hijrah Boarding school with a relatively low relationship level. 

Keywords: learning outcomes, mathematics, interests, Islamic boarding schools 

1.  PENDAHULUAN  

Pendidikan menjadi faktor penting dan sangat menentukan dalam upaya 

membangun negara ke arah yang lebih baik.  Pendidikan harus dilaksanakan 

secara sadar dan proses pembelajaran dilakukan secara runtut sehingga 

pembelajaran bisa berjalan dengan efektif dan tercapainya tujuan pembelajaran. 

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan 

sehimpunan orang yang mentransformasikan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian dengan tujuan untuk 

mendidik dan mengembangkan potensi yang terdapat pada diri peserta didik 

(Dewi & Sudana, 2016). Tercapainya tujuan pendidikan mengindikasikan 

bahwa keberhasilan pendidikan yang telah dilaksanakan. Dalam pendidikan 

terdapat banyak ilmu pengetahuan, salah satu ilmu pengetahuan yang 

menunjang pendidikan yaitu matematika. Matematika merupakan bidang ilmu 

yang sering ditemukan didalam kehidupan sehari-hari. Matematika memiliki 

peranan yang sangat penting dalam kehidupan (Wibowo, 2017). Semua 

masalah kehidupan yang membutuhkan solusi yang cermat dan teliti pasti 

membutuhkan bantuan matematika.  

Kemampuan yang dimiliki peserta didik terhadap pelajaran matematika 

seseorang dapat diukur dari hasil belajar matematika. Senada dengan Supardi 

yang mengemukakan bahwa hasil belajar matematika menggambarkan salah 

satu tolak ukur keberhasilan pembelajaran matematika (Supardi, 2012). 

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri seseorang merupakan buah dari 

usaha yang telah dilakukan selama proses pembelajaran. Buah dari proses 

pembelajaran inilah yang disebut dengan hasil belajar. Hasil belajar merupakan 

tujuan dari proses pembelajaran (Febriliani, 2018). Banyak faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar matematika seseorang diantarannya faktor internal 

maupun eksternal. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri siswa, 

seperti minat dan motivasi belajar yang dimiliki oleh masing-masing peserta 
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didik (Tambunan, 2020). Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar 

peserta didik misalnya dari lingkungan peserta didik baik lingkungan tempat 

tinggal atau lingkungan tempat sekolah. Berdasarkan uraian diatas minat 

termasuk dalam faktor internal yang mempengaruhi belajar.  

Minat belajar adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu 

gairah keinginan untuk suatu perubahan yang terjadi pada seseorang dalam 

melaksanakan kegiatan (belajar) amat bergantung dari kapasitas yang dimiliki 

(Muldayanti, 2013). Apabila peserta didik mempunyai kecenderungan minat 

belajar tinggi yang berarti peserta didik tersebut mempunyai peluang besar 

untuk memahami suatu materi pelajaran dan juga sebaliknya. Kondisi yang 

terjadi dilapangan yakni dari hasil studi Programme for International Student 

Assessment (PISA) 2018 yang dirilis pada tanggal 3 Desember 2019 

menunjukkan bahwa kemampuan matematika di Indonesia rendah. Hasil studi 

tersebut menyatakan untuk kategori matematika, Indonesia berada di peringkat 

7 dari bawah (73) dengan skor rata-rata 379 (Tohir, 2019). Menurut Resi 

(2017) dalam penelitiannya mengemukakan salah satu penyebab peserta didik 

tidak menyukai matematika karena tidak ada minat untuk mempelajari 

matematika. Minat merupakan faktor inti yang menggerakkan motivasi internal 

individu untuk melaksanakan atau menggapai sesuatu (Widyastuti et al., 

2018).Tanpa minat dorongan motivasi seseorang dalam menggapai suatu 

tujuan akan kurang. Seseorang yang mempunyai minat terhadap suatu objek, 

cenderung memberikan perhatian yang lebih besar kepada objek tersebut 

(Wibowo, 2017). Dorongan dari orang terdekat misalnya orang tua juga 

berpengaruh dalam minat belajar seorang peserta didik. 

Kehadiran orang tua juga berkontribuasi dalam minat belajar. Hasil 

penelitian Herin & Sawitri (2017) menunjukkan adanya hubungan positif yang 

signifikan antara dukungan orang tua dan kematangan karir pada siswa, yang 

berarti bahwa semakin tinggi dukungan orang tua maka semakin tinggi 

kematangan karir, dan juga hasil penelitian dari Kurniawan & Wustqa (2014) 

menyatakan bahwa perhatian orangtua dan motivasi belajar memberikan 

pengaruh terhadap prestasi belajar. Adapun peserta didik yang tidak mendapati 
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kehadiran orang tua dalam pembimbingan belajar adalah peserta didik yang 

berada di pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan sekolah yang 

menuntut anak untuk tidak selalu tergantung kepada orang tua atau asisten 

rumah tangga di rumah (Wuryandani et al., 2016). Peserta didik di pondok 

pesantren dituntut untuk mandiri dalam segala hal seperti belajar, mangatur 

waktu, dan dalam menangani sebuah masalah. Pondok pesantren memiliki 

sistem kurikulum khusus dan berbeda dari sekolah-sekolah pada umumnya.  

Pendidikan pesantren adalah sebagai wahana membina ruh/praktek 

keagamaan/keislaman, sehingga kegiatan pendidikan yang ada di pesantren 

lebih banyak di dominasi dengan kegiatan-kegiatan mengaji al-Qur‟an, al-

Hadits, kitab-kitab kuning, dan praktek-praktek keagamaan (Nisa & Chotimah, 

2020). Kurikulum yang ada dipondok pesantren lebih banyak pelajaran agama 

dari pada pelajaran umum, dengan itu peserta didik yang berada di pondok 

pesantren dituntut lebih banyak mempelajari banyak mata pelajaran. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana minat belajar matematika peserta 

didik kelas VIII di Pondok Pesantren Darul Hijrah. (2) Bagaimana hasil belajar 

matematika peserta didik kelas VIII di Pondok Pesantren Darul Hijrah. (3) 

Adakah hubungan antara minat belajar matematika dengan hasil belajar 

matematika peserta didik kelas VIII di Pondok Pesantren Darul Hijrah. 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini yaitu: (1) Mendeskripsikan minat belajar matematika peserta 

didik di kelas VIII di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri. (2) 

Mendeskripsikan hasil belajar matematika peserta didik di kelas VIII di Pondok 

Pesantren Darul Hijrah Putri. (3) Mengetahui dan menganalisis hubungan 

antara minat belajar matematika dengan hasil belajar matematika peserta didik 

kelas VIII di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri. 

 

2.  METODE  

Penelitian ini dilaksanakan pada santriwati kelas VIII di Pondok Pesantren 

Darul Hijrah Putri. Penelitian ini merupakan penelitian populasi dengan 
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menggunakan teknik sampling jenuh dan banyak responden yaitu 68 santriwati. 

Berdasarkan pendapat Arikunto (2013) yang menyatakan bahwa apabila 

populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil 

adalah semuanya. Populasi tersebut akan diambil data menggunakan angket 

untuk melihat hubungan minat belajar Matematika dengan hasil belajar 

Matematika. 

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode angket, 

wawancara untuk pengambilan data variabel minat belajar Matematika dan 

metode dokumentasi untuk variabel hasil belajar. Data minat belajar diperoleh 

dari angket tertutup dengan empat puluh butir soal pernyataan menggunakan 

skala likert yang memiliki empat pilihan jawaban, yakni: selalu (S), sering 

(SR), kadang-kadang (KK), dan tidak pernah (TP) dengan skor tertinggi 4 dan 

skor terendah 1. Data minat belajar yang diperoleh mencangkup empat 

indikator, yaitu: 1) perasaan senang terhadap Matematika, 2) perhatian 

terhadap pembelajaran Matematika, 3) ketertarikan terhadap Matematika, 4) 

keterlibatan peserta didik saat pembelajaran matematika. Data variabel hasil 

belajar diperoleh dari dokumentasi guru berupa hasil Ujian Tengah Semester 

(UAS) Ganjil Matematika tahun pelajaran 2021/2022. Adapun hasil validitas 

dan reliabilitas instrumen terhadap 68 responden menghasilkan hasil kualitas 

instrumen sebagai berikut. 

Tabel 1. Hasil Uji validitas dan Reliabilitas Minat Belajar Matematika 

Instrumen 
Jumlah pernyataan 

yang valid 
Reliabilitas Kesimpulan 

Minat belajar 

matematika 
31 0,885 Dapat digunakan 

 

Berdasarkan hasil validasi dapat disimpulkan bahwa instrumen 

pengukuran minat belajar matematika memiliki kualitas baik dan dapat 

digunakan untuk mengumpulkan data. 

Analisis data yang dilakukan terdiri dari dua tahap, yaitu statistik 

deskriptif dan statistik inferensial. Adapun analisis data yang dilakukan dalam 

penelitian ini meliputi: 1) Statistik deskriptif, statistik deskriptif adalah statistik 

yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 
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menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi 

(Sugiyono, 2017:147). 2) Statistik Inferensial, Statistik inferensial adalah 

statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya 

diberlakukan pada populasi (Sugiyono, 2017:148). Data yang diperoleh dalam 

penelitian selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis korelasi. 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN  
 

3.1 Deskripsi Minat 

Data variabel minat belajar Matematika diperoleh melalui angket belajar 

yang terdiri dari tiga puluh satu butir pernyataan. Angket minat belajar ini 

menggunakan skala. Data minat belajar yang diperoleh mencangkup empat 

indikator, yaitu: 1) perasaan senang terhadap Matematika, 2) perhatian 

terhadap pembelajaran Matematika, 3) ketertarikan terhadap Matematika, 4) 

keterlibatan peserta didik saat pemebalajaran matematika. Data variabel 

minat belajar diperoleh dari angket yang diisi oleh empat puluh siswa 

disajikan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 2. Variabel Minat Belajar Matematika 

Mean (M) 113  

Median (Me) 113 

Modus (Mo) 114 

Standar Deviation (SD) 12 

Variance 140 

Range 61 

Minimum 80 

Maximum 141 

 

Berdasarkan data dari variabel minat belajar tersebut, diperoleh skor 

maksimal sebesar 80 dan skor minimal sebesar 40. Penentuan kriteria 

kecenderungan kategori variabel minat belajar Matematika disajikan pada 

Tabel 3. berikut: 
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Tabel 3. Kategori Minat Belajar Matematika 

No Interval 

nilai 

Frekuensi  Presentase 

(%) 

Interprestasi  

1.       10 15 Rendah  

2.      
     

47 69 Sedang  

3.       11 16 Tinggi  

 Jumlah  68 100  

 

 

Gambar 1. Diagram Presentase Kategori  

Minat Belajar Matematika 

Berdasarkan tabel dan gambar diagram di atas, hasil perhitungan data 

variabel minat belajar Matematika diperoleh skor rata-rata sebesar 113. Skor 

rata-rata tersebut terletak pada kategori sedang sebesar 69, sehingga 

diinterpretasikan bahwa minat belajar Matematika di Pondok Pesantren 

Darul Hijrah Putri berada pada kategori sedang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa minat belajar Matematika berada dalam kategori 

sedang dengan presentase komulatif sebesar 66%. 

Peserta didik yang memiliki minat belajar Matematika cenderung 

lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran didalam kelas, hal ini 

disebabkan karena ia merasa senang dalam mempelajari Matematika 

sehingga jika ada hal yang berkaitan dengan Matematika, peserta didik cepat 

tanggap dalam bertanya maupun menjawab pada kegiatan belajar mengajar 

di kelas. hal ini senada dengan pendapat Slameto (2010:57) dalam bukunya 

menuliskan bahwa minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan beberapa kegiatan. 
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3.2 Deskripsi Hasil Belajar 

Data variabel hasil belajar diperoleh melalui hasil yang dicapai siswa dalam 

belajar Matematika dalam Ujian Tengah Semester (UTS) tahun ajaran 

2021/2022. Cara mendapatkan data hasil belajar Matematika diperoleh dari 

hasil dokumentasi yang diarsipkan oleh guru pengajar mata pelajaran 

tersebut. Berdasarkan data variabel hasil belajar yang dihitung 

menggunakan program komuter SPSS versi 20.0 disajikan pada Tabel 4 

berikut: 

Tabel 4. Kategori Hasil Belajar Matematika 

Mean (M) 68 

Median (Me) 66 

Modus (Mo) 56 

Standar Deviation (SD) 13 

Variance 181 

Range 62 

Minimum 36 

Maximum 98 
 

Berdasarkan data dari variabel hasil belajar Matematika tersebut, 

diperoleh skor maksimal sebesar 98 dan skor minimal sebesar 36. Penentuan 

kriteria kecenderungan kategori variabel hasil belajar Matematika disajikan 

pada tabel 5 berikut: 

Tabel 5. Kategori Minat Belajar Matematika 

No Interval nilai Frekuensi  Presentase (%) Interprestasi  

1. X < 55 10 15 Rendah  

2. 55 ≤ X < 81 45 66 Sedang  

3. 81 ≤ X 13 19 Tinggi  

 Jumlah  68 100  

 

 
Gambar 2. Diagram Presentase Kategori  

Hasil Belajar Matematika 
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Berdasarkan tabel di atas, hasil belajar siswa menunjukkan sebanyak 

15% berada dalam kategori rendah, 66% kategori sedang dan 19% dalam 

kategori tinggi. Sehingga kecenderungan kategori pada variabel hasil belajar 

Matematika di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri termasuk dalam 

kategori sedang yaitu sebanyak 45 peserta didik dari jumlah keseluruhan 68 

peserta didik. 

Hal ini sependapat dengan Mulyadi (2015) menjelaskan bahwa hasil 

belajar yang tercapai menurut kemampuan dan ditandai dengan 

perkembangan serta perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang 

diperlukan dari belajar dengan waktu tertentu. Perubahan sebagai hasil dari 

proses belajar ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan sikap, 

tingkah laku serta perubahan aspek lain yang ada pada individu yang belajar. 

Pendapat lain juga dikatakan (Febriliani, 2018) yang mengemukakan bahwa 

hasil belajar merupakan tujuan dari proses pembelajaran. Sehubungan 

dengan pendapat diatas maka hasil belajar Matematika menggambarkan 

salah satu tolak ukur keberhasilan pembelajaran Matematika.  

3.3 Hubungan antara Minat Belajar Matematika dengan Hasil Belajar 

Matematika 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik 

inferensial. Sebelum melanjutkan analisis dengan statistik inferensial, 

terlebih dahulu melakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji 

linearitas. 

3.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah variabel skor minat 

belajar Matematika dengan hasil belajar Matematika berdistribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan program 

komputer SPSS versi 20.0. Teknik analisis yang digunakan untuk pengujian 

normalitas ini adalah Kolmogorov-Smirnov pada taraf pengujian 0,05 (5%). 

Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar 

dari 0,05. Hasil normalitas untuk masing-masing variabel penelitian 

disajikan pada Tabel 6 berikut: 
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Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

No Variabel Asymp. Sig 

(2-tailed) 

Nilai 

Signifikansi 

Keterangan 

1. Minat belajar Matematika 0,717 P > 0,05 Normal 

2. Hasil belajar Matematika 0,711 P > 0,05 Normal 

 

Berdasarkan hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov didapatkan 

untuk variabel minat belajar Matematika diperoleh nilai Sig = 0,717 nilai 

tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti data skor minat belajar 

Matematika berdistribusi normal. Sedangkan hasil uji data untuk hasil 

belajar Matematika diperoleh nilai Sig = 0,711 nilai tersebut lebih besar dari 

0,05 yang berarti data skor hasil belajar Matematika berdistribusi normal, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pada kedua variabel dalam penelitian ini 

berdistribusi normal.  

3.3.2 Uji Linieritas 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel minat belajar 

Matematika dengan hasil belajar Matematika atau kedua variabel memiliki 

hubungan yang linear. Uji linieritas ini dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS versi 20.0. Kriteria pengujian linieritas adalah jika 

signifikansi lebih dari 0,05, maka hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat adalah linier. Hasil uji linearitas variabel dapat dilihat pada 

Tabel 7. berikut: 

Tabel 7. Hasil Uji linieritas 

Variabel Sig. Keterangan 

Minat belajar Matematika dengan 

hasil belajar Matematika 
0,806 Linier 

 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS versi 20.0 didapat bahwa nilai signifikansi pada linearity 

sebesar 0,429. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa antara variabel minat belajar Matematika dan hasil 

belajar Matematika terdapat hubungan yang linear.  
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3.3.3 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah “Terdapat Hubungan Minat Belajar 

Matematika dengan Hasil Belajar Matematika Santriwati Kelas VIII MTs 

Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Tahun Pelajaran 2021/2022 “. 

Pengujian hipotesis menggunakan analisis korelasi, dasar pengambilan 

keputusan menggunakan koefisien korelasi      . Koefisien yang diperoleh 

menunjukkan besarnya hubungan yang terjadi antara variabel bebas (X) 

yaitu minat belajar Matematika dengan variabel terikat (Y) yaitu hasil 

belajar Matematika. Jika koefisien bernilai positif antara variabel bebas 

(minat belajar Matematika) dan variabel terikat (hasil belajar Matematika). 

Sedangkan untuk menguji variabel tersebut berkorelasi atau tidak 

berkorelasi dapat dilihat jika nilai signifikansi kurang dari 5% (0,05) maka 

variabel tersebut berkorelasi bila nilai signifikansi lebih besar dari 5% (0,05) 

maka variabel tersebut tidak berkorelasi. Sama halnya apabila         lebih 

besar dari        maka penelitian ini akan memperoleh korelasi, yang artinya 

   akan diterima dan    ditolak, sebaliknya jika apabila         lebih kecil 

dari        maka    akan ditolak dan     diterima sehingga tidak terdapat 

korelasi antar variabel. Pengujian hipotesis tersebut mengunakan analisis 

korelasi Product Moment. Hasil dari analisis korelasi yang dilakukan 

dengan menggunakan program komputer SPSS versi 20.0 dapat dilihat pada 

Tabel 8 berikut: 

Tabel 8. Hasil Korelasi Product Moment 

Variabel Pearson 

Correlation 

Sig.         

Minat belajar Matematika 

dengan hasil belajar 

Matematika 

0, 417 0,000 0,235 

 

Berdasarkan uji hipotesis, antara minat belajar Matematika terhadap 

hasil belajar Matematika diketahui bahwa nilai signifikansi minat belajar 

Matematika dengan hasil belajar Matematika yaitu 0,000 dan diketahui nilai 

probabilitasnya 0,05. Ditunjukkan bahwa nilai signifikansi > nilai 

probabilitas maka variabel tersebut mempunyai korelasi. Penelitian ini juga 
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menunjukkan         dengan nilai sebesar 0,417 > 0,235        yang artinya 

   diterima dan    ditolak. Jadi bisa disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

minat belajar Matematika santriwati Pondok Pesantren dengan hasil belajar 

Matematika pada peserta didik kelas VIII Pondok Pesantren Darul Hijrah 

Putri tahun pelajaran 2021/2022. Nilai koefesien antara minat belajar 

Matematika dengan hasil belajar Matematika sebesar 0,417 yang artinya jika 

diinterpretasi (tingkat hubungan) bisa disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

yang agak rendah antara minat belajar Matematika dengan hasil belajar 

Matematika pada santriwati kelas VIII Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri 

tahun ajaran 2021/2022. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa terdapat 

hubungan antara minat belajar Matematika santriwati Pondok Pesantren 

dengan hasil belajar Matematika. Hal ini juga telah diungkapkan oleh 

Slameto (2010) minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan 

pada suatu hal atau aktifitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya 

adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu 

di luar diri. Pendapat dari (Widyastuti et al., 2018) mengemukakan minat 

merupakan elemen inti yang menggerakkan motivasi internal individu untuk 

melakukan  atau mencapai sesuatu. Semakin kuat atau dekat hubungan 

tersebut, semakin besar minatnya.  

Senada dengan pendapat Muldayanti (2013) minat belajar adalah 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah keinginan untuk suatu 

perubahan yang terjadi pada seseorang dalam melaksanakan kegiatan 

(belajar) amat bergantung dari kapasitas yang dimiliki. Oleh karenanya 

ketika peserta didik memiliki minat terhadap suatu mata pelajaran tertentu, 

maka hal tersebut akan memberikan sumbangan positif terhadap hasil 

belajar peserta didik kearah yang lebih baik. 

 

4.  PENUTUP  
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka 

diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:1) Minat belajar Matematika 



13 
 

santriwati kelas VIII Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri pada kategori sedang 

dengan persentase sebesar 69% dari 47 peserta didik dan nilai rerata sebesar 

113. 2) Hasil belajar Matematika santriwati kelas VIII Pondok Pesantren Darul 

Hijrah Putri pada kategori sedang dengan persentase sebesar 66% dari 45 siswa 

dan nilai rerata sebesar 68. 3) Hasil perhitungan menggunakan SPSS 20 

diperoleh         0,417 > 0,235        dengan signifikansi (α = 0,05), hal ini 

menunjukkan bahwa     ditolak dan     diterima, yang artinya benar bahwa 

terdapat hubungan antara minat belajar matematika dengan hasil belajar 

matematika peserta didik kelas VIII Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri 

dengan tingkat hubungan agak rendah. 
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