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ABSTRAK 

 
Mutmainnah Fadhilah Rizky 2014 Identifikasi Faktor Penyebab Rendahnya Minat Belajar 

Siswa Terhadap Mata Pelajaran Matematika di SMP Negeri 11 Jambi Skripsi 

Program Studi Bimbingan dan Konseling, Jurusan Ilmu Pendidikan, FKIP 

Universitas Jambi Pembimbing I Fadzlul, S.Pd.i, M.Psi dan Pembimbing II  Drs. 
Asradi, MM 

 

Kata kunci : Faktor Penyebab, Minat Belajar, Mata Pelajaran Matematika 
 

Minat memiliki arti penting dalam meningkatkan ataupun menurunya prestasi 

belajar. Pencapaian siswa dalam sesuatu mata pelajaran adalah bergantung kepada minat. 

Siswa yang memiliki minat terhadap subjek tertentu memberikan perhatian yang lebih 
besar terhadap subjek tersebut. Minat merupakan faktor yang menentukan tercapainya 

tujuan belajar berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik dan merasa perlu 

melakukan penelitian yang berjudul “ Identifikasi Faktor Penyebab Rendahnya Minat 
Belajar Siswa Terhadap Mata Pelajaran Matematika di SMP Negeri 11 Jambi”. 

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif, artinya penelitian ini digunakan 

untuk menjelaskan peristiwa atau kejadian pada masa sekarang, sampel peneltian yang 
berjumlah 60 orang siswa kelas VII 

Dari hasil penelitian dengan 60 orang siswa yang telah dilaksanakan 

terungkap identifikasi faktor penyebab rendahnya minat belajar dalam mata 

pelajaran matematika adalah : 1.  Berdasarkan hasil olahan angket pada faktor 

perasaan senang menunjukkan pada tingkat sedang (44.24 %) . 2. Perhatian 

belajar menunjukkan pada tingkat sedang (46.00 %), dan 3) ketertarikan materi 

menunjukkan pada tingkat sedang (35 %) 
Hal ini berarti sebagian besar siswa kelas VII di SMP Negeri 11 Jambi”. 

mengalami rendah minat belajar dalam mata pelajaran matematika dalam tingkatan 

sedang, berdasarkan hasil temuan penelitian ini peneliti menyarankan kepada semua 
pihak yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan siswa terutama guru pembimbing 

agar dapat memotivasi siswa melalui bimbingan belajar agar tercapai hasil belajar yang 

optimal. 
 



I. PENDAHULUAN  
Kesulitan maupun kegagalan yang dialami siswa tidak hanya bersumber dari 

kemampuan siswa yang kurang tetapi ada faktor lain yang turut menentukan 

keberhasilan siswa dalam belajar yaitu faktor dari luar diri siswa salah satunya 

adalah kurangnya perhatian siswa saat guru menerangkan, metode yang digunakan 

guru juga kurang menarik. Metode pembelajaran yang kurang efektif dan efisien, 

menyebabkan tidak seimbangnya kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik, 

misalnya pembelajaran yang monoton dari waktu kewaktu, guru yang bersifat 

otoriter dan kurang bersahabat dengan siswa sehingga siswa merasa bosan dan 

kurang minat belajar. Contohnya yang terjadi pada siswa kelas VII  SMP Negeri 

11 Jambi, siswa kelas VII  SMP Negeri 11 Jambi mengalami rendahnya minat 

belajar pada mata pelajaran matematika dikarenakan kondisi kesehatan 

mereka yang terganggu, keadaan ekonomi keluarga yang tidak 

memungkinkan akhirnya siswa bekerja sambil sekolah untuk membantu 

orang tuanya dirumah, siswa malas untuk mengulang pelajaran matematika, 

bagi siswa mata pelajaran matematika menjadi momok yang menakutkan 

membuat rendahnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika. 

Untuk mengatasi hal tersebut maka guru sebagai tenaga pengajar dan pendidik harus 

selalu meningkatkan kualitas profesionalismenya yaitu dengan cara memberikan 

kesempatan belajar kepada siswa dengan melibatkan siswa secara efektif dalam 

proses belajar mengajar. Maka berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik dan 

merasa perlu melakukan penelitian yang berjudul “ Identifikasi Faktor Penyebab 

Rendahnya Minat Belajar Siswa Terhadap Mata Pelajaran Matematika di 

SMP Negeri 11 Jambi”. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
         Pengertian Minat Belajar 

Minat merupakan sifat yang relatif menetap pada diri seseorang. 

Minat besar sekali pengaruhnya terhadap kegiatan seseorang sebab dengan 

minat ia akan melakukan sesuatu yang diminatinya 

 

Pembelajaran Matematika di SMP 

Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta 

didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan 

kemampuan, berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik 

dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola dan memanfaatkan 

informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti 

dan kompetitif. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif, artinya penelitian ini 

digunakan untuk menjelaskan peristiwa atau kejadian pada masa sekarang. 



Menurut Arikunto.S (2012;195) “Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi 

mengenai suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya 

buat penelitian”. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bertitik tolak dari temuan hasil penelitian ini terungkap bahwa faktor 

penyebab rendah minat belajar pada siswa cukup bervariasi yaitu penyebab 

rendah minat belajar siswa berdasarkan 3 indikator yaitu : 1) perasaaan 

senang, 2) perhatian belajar dan 3) ketertarikan pada materi dan guru. 

Penyebab rendah minat belajar siswa yang bervariasi ini 

memerlukan pembinaan dengan masih besarnya angka persentase yang 

ditujukan siswa untuk jawaban tidak, dan kecilnya angka persentase untuk 

pernyataan ya.  

Pembahasan disesuaikan dengan setiap kelompok penyebab rendah 

minat belajar yang criteria penafsiran presentase tercantum pada tabel 4. 

1. Penyebab rendah minat belajar siswa ditinjau dari perasaan senang.  

Temuan penelitian menggambarkan secara keseluruhan tentang 

penyebab rendah minat belajar siswa ditinjau dari perasaan senang cukup 

bervariasi, hal ini perlu dibina dan dituntaskan permasalahan siswa 

tersebut. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

merasa pelajaran matematika pelajaran yang sulit, hal ini menunjukkan 
bahwa minat merupakan kecenderungan yang relatif tetap untuk lebih 

memperhatikan dan mengingat secara terus menerus yang diikuti rasa 

bangga, senang serta memperoleh suatu kepuasan dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Tercapainya tujuan pembelajaran ditandai dengan hasil belajar 

yang diperoleh meningkat. Minat merupakan sumber dorongan kemauan 

yang kuat untuk belajar. Siswa yang mempunyai minat tinggi dalam kegiatan 

belajar akan berusaha keras dalam belajar, dibandingkan dengan siswa yang 

kurang berminat dalam belajar. Sehingga Minat belajar siswa akan 

berhubungan dengan meningkatnya hasil belajar khususnya pada mata 

pelajaran matematika 

2. Penyebab rendah minat belajar siswa ditinjau dari perhatian belajar 

Temuan penelitian menggambarkan bahwa secara keseluruhan 

tentang penyebab rendah minat belajar siswa ditinjau dari perhatian 

belajar cukup bervariasi, hal ini perlu dibina, dituntaskan permasalahan 

siswa tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar siswa mengalami 

rendah minat dalam memahami materi pelajaran yang ia pelajari 

meskipun sudah berusaha untuk memahaminya, dan semua jawaban siswa 

tentang pernyataan item soal pada perhatian belajar ini menunjukkan 

sebagian besar perhatian belajar sangat dipengaruhi oleh perasaan dan 

suasana hati seseorang yang ditentukan oleh kemauan. Sesuatu yang 

dianggap luhur dan mulia serta indah akan memikat perhatian, termasuk 

hal-hal yang mencekam. Sebaliknya hal-hal yang menjemukan dan 

membosankan dan terus-menerus berlangsung secara otomatis, hal-hal 



yang sepele akan  membuyarkan perhatian. Lebih lanjut Nasutiaon (2003) 

mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi perhatian : 

a. Pembawaan 

b. Keadaan jasmani dan rohani pada saat tertentu 

c. Minat yang besar merupakan dasar yang kuat untuk memusatkan 

perhatian 

d. Menjadikan keberhasilan masa lalu sebagai perangsang untuk 

mencapai sukses dalam tugas yang sedang dilaksanakan 
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perhatian 

merupakan reaksi dan kesadaran seseorang untuk melakukan aktifitas tertentu 

berdasarkan minat, pembawaan dan rangsangan masa lalu yang bertujuan untuk 
memperoleh kesuksesan dalam tugasnya  

3. Penyebab rendah minat belajar siswa ditinjau dari ketertarikan pada materi 

dan guru. 

Temuan penelitian menggambarkan bahwa secara keseluruhan 

tentang penyebab rendah minat belajar siswa ditinjau dari ketertarikan pada 

materi dan guru cukup bervariasi. Hal ini perlu diperbaiki dan dituntaskan 

permasalahan siswa tersebut. 
Hasil penelitian sebagian besar siswa tertarik kepada guru, artinya tidak 

membenci atau bersikap acuh tak acuh, tertarik kepada mata pelajaran yang 

diajarkan, mempunyai antusias yang tinggi serta mengendalikan perhatiannya 
terutama kepada guru, ingin selalu bergabung dalam kelompok kelas, ingin 

identitas dirinya diketahui oleh orang lain, tindakan kebiasaan dan moralnya 

selalu dalam kontrol diri, selalu mengingat pelajaran dan mempelajarinya 

kembali, dan selalu terkontrol oleh lingkungannya 
 

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan tentang faktor 

penyebab rendahnya minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika 

dipengaruhi (41.53 %) pada tingkatan sedang cukup menentukan rendahnya 

minat belajar matematika, keadaan ini diharapkan adanya peningkatan lagi 

untuk pada masa yang akan datang, untuk setiap indikatornya dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Faktor perasaan senang yang dapat menyebabkan rendahnya minat 

belajar siswa kelas VII  dalam mata pelajaran matematika di SMP Negeri 

II Jambi termasuk dalam tingkatan sedang yang ditunjukkan oleh hasil 

pengolahan data sebesar (44.24%). Hal ini membuktikan bahwa 

penyebab rendah minat belajar Seorang siswa yang tidak memiliki 

perasaan senang atau tidak suka terhadap pelajaran matematika misalnya, 

maka ia tidak akan mempelajari ilmu yang berhubungan dengan 

matematika. Dan ada perasaan terpaksa untuk mempelajari bidang 

tersebut 

2. Faktor  perhatian dalam belajar yang dapat menyebabkan rendahnya 

minat belajar siswa kelas VII  dalam mata pelajaran matematika di SMP 

Negeri II Jambi termasuk dalam tingkatan sedang yang ditunjukkan oleh 

hasil pengolahan data sebesar (46.00%). Hal ini membuktikan bahwa 

penyebab rendah minat belajar pada perhatian belajar merupakan 

konsentrasi atau aktifitas jiwa terhadap pengamatan dan pengertian, 

dengan mengesampingkan yang lain dari pada itu. Siswa yang tidak 



memiliki minat pada objek tertentu, maka dengan sendirinya tidak akan 

memperhatikan objek tersebut 

Faktor  ketertarikan pada materi dan guru yang dapat menyebabkan 

rendahnya minat belajar siswa kelas VII dalam mata pelajaran matematika di 

SMP Negeri II Jambi termasuk dalam tingkatan rendah yang ditunjukkan oleh 

hasil pengolahan data sebesar (35.00%). Hal ini membuktikan bahwa 

penyebab rendah minat belajar berhubungan dengan daya gerak yang 

mendorong siswa untuk cenderung merasa tertarik pada orang, benda, 

kegiatan, atau bisa berupa pengalaman efektif yang dirangsang oleh kegiatan 

itu sendiri. 
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