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ABSTRAK 

 

Alfiannur Prisya Aftah,  ”Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar 

Siswa Terhadap Mata Pelajaran Matematika Kelas V di MIN Bangunrejo 

Samigaluh Kulon Progo”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga. 2015. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat belajar siswa terhadap 

mata pelajaran matematika dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar 

siswa terhadap mata pelajaran matematika kelas V di MIN Bangunrejo Samigaluh 

Kulon Progo. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan mengambil 

lokasi penelitian di MIN Bangunrejo Samigaluh Kulon Progo. Pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi, tes soal, wawancara dan dokumentasi. Analisis data 

dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat belajar siswa terhadap mata 

pelajaran Matematika  kelas V MIN Bangunrejo masih kurang. Sehingga 

berdampak pada kemampuan dan pemahaman matematika siswa yang kurang 

maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa terhadap mata 

pelajaran Matematika Kelas V di MIN Bangunrejo yaitu keaktifan dan semangat 

dalam mengikuti pelajaran, motivasi atau dorongan dari guru, orang tua, teman 

dan pengaruh media massa.  

 

Kata kunci: minat belajar, matematika. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan dasar yang penting bagi kemajuan sebuah 

bangsa, karena dengan pendidikan sebuah bangsa akan mencapai kemajuan, 

baik dalam pengembangan sumber daya manusia maupun pada pengelolaan 

sumber daya alam. Pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari 

beberapa komponen diantaranya komponen yang pertama yaitu input, yang 

terdiri dari peserta didik dan guru sebagai pendidik, komponen yang kedua 

adalah proses yang dipengaruhi oleh lingkungan dan instrumen pengajaran, 

komponen yang ketiga hasil, yaitu dampak dari interaksi antara pendidik 

dengan peserta didik dan didukung oleh proses. Fungsi pendidikan adalah 

membimbing siswa ke arah suatu tujuan yang dinilai tinggi. Pendidikan yang 

baik adalah suatu usaha yang berhasil membawa semua anak didik kepada 

tujuan tersebut. 

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 berfungsi 

untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan 

martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional 

yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 

manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang bertaqwa terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan 

mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 
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Sekolah merupakan pendidikan yang berlangsung secara formal artinya 

terikat oleh peraturan-peraturan tertentu yang harus diketahui dan 

dilaksanakan. Di sekolah, anak tidak lagi diajarkan oleh orang tua, akan tetapi 

gurulah sebagai pengganti orang tua. Proses belajar mengajar adalah suatu 

kegiatan yang di dalamnya terjadi proses siswa belajar dan guru mengajar 

dalam konteks interaktif, dan terjadi interaksi edukatif antara guru dan siswa,  

sehingga terdapat perubahan dalam diri siswa baik perubahan pada tingkat 

pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan atau sikap.
1
 

Setiap siswa menginginkan bahwa dirinya dapat berprestasi dengan 

baik atau dengan kata lain bahwa hasil belajarnya dapat tercapai secara 

maksimal. Akan tetapi, untuk mewujudkan itu semua tidak mudah karena ada 

beberapa faktor-faktor untuk mencapai itu semua. Belajar bukanlah usaha 

ringan, melainkan suatu usaha yang rajin, tekun, dan terus menerus yang 

semuanya itu memerlukan suatu usaha dan energi. Setiap siswa mempunyai 

kebiasaan belajar sendiri-sendiri. Faktor di sekolah, guru, lingkungan 

keluarga, dan dorongan orang tua merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Akan tetapi, yang lebih penting ialah 

faktor yang dari dalam diri siswa itu sendiri yakni dorongan kuat yang 

disertai dengan adanya perasaan, kemauan keras, serta keinginan untuk 

meningkatkan hasil belajar, maka kita sering mengenalnya dengan istilah 

minat. 

                                                 
1
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar(Bandung: Bumi Aksara, 2001), hal. 48 
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Secara psikologi, minat itu sangat berpengaruh sekali dalam diri 

seorang siswa untuk mencapai sesuatu yang diinginkan oleh siswa itu sendiri. 

Dengan adanya minat yang kuat seseorang atau siswa akan mempunyai 

semangat yang kuat pula agar segala yang diinginkannya dapat terwujud. 

Minat dapat timbul karena daya tarik dari luar dan juga datang dari hati 

sanubari. Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal yang besar 

artinya untuk mencapai atau memperoleh benda atau tujuan yang diminati itu. 

Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi, 

sebaliknya minat belajar yang  kurang  akan  menghasilkan  prestasi  yang 

 rendah.
2
 

 Oleh karena itu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa minat itu adalah 

suatu sikap atau perasaan senang terhadap sesuatu yang diinginkannya. Jika, 

seseorang atau siswa mempunyai perasaan senang terhadap sesuatu dan 

seseorang atau siswa tersebut akan berusaha secara terus menerus untuk 

mendapatkannya dan tidak akan menyerah sebelum siswa itu memperoleh apa 

yang diinginkannya. Minat bisa timbul, karena adanya dorongan yang kuat 

dari diri sendiri. Selain itu, minat timbul bukan hanya dari diri sendiri tetapi 

harus ada dukungan atau dorongan yang kuat pula dari keluarga dan 

lingkungan sosial atau masyarakat. Agar orang tersebut akan mempunyai 

semangat untuk meraih sesuatu yang diinginkannya dengan usaha yang 

semangat pula. 

                                                 
2
 Dalyono, Psikologi Pendidikan,( Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 56-57 
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Dalam kegiatan belajar minat itu berperan sebagai kekuatan yang akan 

mendorong siswa untuk belajar. Siswa yang berminat dalam belajar akan 

terus tekun belajar, berbeda dengan siswa yang hanya menerima pelajaran 

yang hanya tergerak untuk mau belajar tanpa ada minat yang ada dalam 

dirinya, maka untuk terus tekun belajar tidak ada. Karena, tidak adanya 

dorongan minat dalam dirinya. 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern dan mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu 

dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan besar di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan 

matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang, dan 

matematika diskrit. Untuk menguasai dan menciptakan teknologi di masa 

depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini.
3
 

Pendidikan matematika memiliki peran yang sangat penting karena 

matematika adalah ilmu dasar yang digunakan secara luas dalam berbagai 

bidang kehidupan. Melalui pembelajaran matematika siswa diharapkan dapat 

menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, logis, sistematis, cermat, efektif, 

dan efisien dalam memecahkan masalah. Oleh sebab itu, penguasaan materi 

matematika bagi seluruh siswa perlu ditingkatkan. Mengingat penggunaan 

matematika diperlukan di segala bidang, maka pelajaran matematika pada 

siswa harus benar-benar dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitas. 

                                                 
3
 Ibrahim dan Suparni, Strategi Pembelajaran Matematika, (Bidang Akademik UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2008), hal.35. 
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Dalam belajar matematika yang terpenting adalah seberapa besar 

kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah matematika. Hal ini 

didasarkan pada slah satu pemikiran bahwa materi matematika merupakan 

materi yang abstrak yang memiliki karakteristik berbeda dengan materi ilmu 

lainnya. Dalam hal ini, matematika menuntut kemampuan penalaran dalam 

mempelajarinya. Sehingga secara keseluruhan belajar matematika ini 

merupakan belajar memecahkan masalah.
4
 

Dalam belajar matematika di sekolah, peneliti menganggap bahwa 

pelajran matematika berbeda dengan pelajaran lainnya. Pelajaran matematika 

mempunyai kesulitan dan kerumitan tersendiri. Begitu juga yang dirasakan 

sebagian siswa yang lainnya. Pelajaran matematika digambarkan pelajaran 

yang paling menyeramkan dan sulit untuk dipelajari. 

Dari jenjang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah sampai Madrasah Aliyah, 

matematika masih saja menjadi mata pelajaran yang rumit. Banyak siswa 

yang memilih untuk mencontek hasil kerja teman dari pada mengerjakan 

dengan hasil kemampuan sendiri. Dengan alasan tidak ingin bersusah payah 

dalam mencari jawaban yang memang memerlukan ketelitian dan kecermatan 

dalam penyelesaiannya. Dari hal tersebut sehingga menjadikan minat siswa 

dalam mempelajari matematika menjadi berkurang. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa minat merupakan 

suatu kecenderungan perasaan seseorang yang senang terhadap sesuatu, 

apabila seorang senang terhadap sesuatu maka seseorang akan berusaha untuk 

                                                 
4
 Ibid., hal.35 
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mendapatkannya. Demikian pula minat siswa terhadap pelajaran matematika, 

apabila siswa mempunyai minat belajar terhadap pelajaran matematika maka 

siswa pun akan tekun mempelajari mata pelajaran tersebut yang akhirnya 

prestasi akan tercapai dengan memuaskan.  

MIN Bangunrejo terletak di Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon 

Progo. Lokasi yang jauh dari jalan raya membuat suasana yang tenang dan 

nyaman untuk belajar. Bangunan dan fasilitas yang baik semakin membuat 

siswa dapat belajar dengan maksimal. 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Samadi, A.Ma. wali kelas V di 

MIN Bangunrejo, dalam kegiatan pembelajaran matematika masih terdapat 

hal yang kurang maksimal. Contoh kasusnya adalah siswa yang kurang aktif 

dan kurang semangat dalam proses belajar. Dan juga nilai mata pelajaran 

matematika yang kurang maksimal. Sehingga guru harus memberikan jam 

tambahan untuk siswa, agar dapat membantu siswa menyerap pelajaran yang 

diajarkan lebih baik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul, yaitu: “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat 

Belajar Siswa Terhadap Mata Pelajaran Matematika Kelas V MIN 

Bangunrejo Samigaluh Kulon Progo”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat membuat beberapa 

rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian. Adapun rumusan 

masalah tersebut dapat peneliti jabarkan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana minat belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika kelas 

V? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat belajar siswa terhadap 

mata pelajaran matematika kelas V? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Dapat mengetahui minat belajar siswa terhadap mata pelajaran 

matematika kelas V. 

2. Dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa 

terhadap mata pelajaran matematika kelas V. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini berdasarkan tujuan yang telah dikemukan di atas, 

maka penulis mengharapkan penelitian ini bermanfaat: 

1. Untuk orang tua sebagai bahan acuan dalam memberikan arahan kepada 

anaknya agar anaknya terus bersemangat dalam belajar. 

2. Untuk pihak sekolah diharapkan mampu memperbaiki saran dan prasarana 

dalam menunjang proses pembelajaran, sehingga akan timbul minat dalam 

diri siswa untuk terus belajar. 

3. Untuk guru dapat dijadikan refleksi bahwa dalam memberikan 

pembelajaran bukan hanya sebatas memberikan materi penting saja dan 

guru juga harus menjadi suritauladan agar siswa tetap minat dalam 

belajarnya. 
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4. Untuk siswa dapat lebih meningkatkan minat belajarnya terutama 

pembelajaran matematika. Maka, melalui faktor-faktor minat belajar siswa 

akan mudah memahami materi, meningkatkan keaktifan siswa, dan 

memberikan dorongan belajar siswa dalam pelajaran Matematika. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada siswa kelas V 

MIN Bangunrejo, dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Minat belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika  kelas V MIN 

Bangunrejo masih perlu mendapat perhatian dan perlu lebih 

ditingkatkan. Terlebih keaktifan dan semangat siswa di saat proses 

belajar mengajar. Sehingga berdampak pada kemampuan dan 

pemahaman matematika siswa yang kurang maksimal. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil tes soal yang menunjukkan bahwa masih banyak 

siswa yang kurang memahami beberapa materi atau bab dalam mata 

pelajaran matematika. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa terhadap mata 

pelajaran matematika Kelas V di MIN Bangunrejo yaitu (a) keaktifan 

dan semangat dalam mengikuti pelajaran, (b) motivasi atau dorongan 

dari guru, orang tua, teman, (c) pengaruh media massa misalnya: 

televisi, HP, dan game, (d) dan juga pemahaman matematika yang 

masih kurang, terutama dalam pemahaman operasi hitung campuran, 

menentukan hubungan antar satuan berat, menghitung luas dan 

keliling persegi panjang, dan pecahan sederhana. 

 

 



 

89 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian di atas, terdapat beberapa saran yang penulis 

berikan, antara lain: 

1. Hendaknya guru-guru khususnya guru mata pelajaran matematika 

lebih meningkatkan semangat siswa untuk lebih menyukai belajar 

matematika dan dibiasakan agar siswa aktif dalam belajar matematika. 

Contohnya dengan menggunakan metode yang menarik dalam proses 

belajar mengajar. 

2. Hendaknya semua faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar 

siswa perlu diperhatikan, khususnya pada mata pelajaran matematika. 

dan setiap guru harus mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-

faktor tersebut untuk meningkatkan minat belajar siswa terhadap mata 

pelajaran matematika. Dengan mengetahui itu semua, maka akan 

menjadi tolak ukur bagi setiap guru untuk selalu meningkatkan minat 

yang ada pada diri siswa masing-masing. 
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