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HUBUNGAN MINAT BELAJAR DENGAN HASIL BELAJAR 

MATEMATIKA PESERTA DIDIK KELAS V SD GUGUS  

DOKTER WAHIDIN SUDIRO HUSODO  

KECAMATAN METRO BARAT 

 

 

Oleh 

 

Riza Fitriani 

 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar matematika kelas V 

SD Gugus Dokter Wahidin Sudiro Husodo. Tujuan penelitian iniuntuk  

mengetahui hubungan positif dan signifikan antara  minat belajar dengan hasil 

belajar matematika. Jenis penelitian yaitu penelitiankuantitatif dengan metode ex-

postfacto korelasi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, angket dan 

studi dokumentasi. Instrumen pengumpul data berupa angket dengan skala Likert, 

yang sebelumnya diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data yang digunakan 

adalah korelasi product moment dan proporsionate stratified random sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubunganpositif dan signifikan antara 

minat dan hasil belajar matematikakelas V SD Gugus Dokter Wahidin Sudiro 

Husodo ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,462 berada pada taraf 

“sedang”. 

 

Kata kunci : hasil belajar,matematika, minat belajar. 

 



 

 

 

 

ABSTRACK 

 

 

 

THE CORRELATION  OF LEARNINGINTEREST WITH LEARNING 

OUTCOMES IN MATHEMATICS AT FIFTH GRADE ELEMENTARY 

SCHOOL STUDENTSON WAHIDIN SUDIRO HUSODO'S DOCTOR 

CLUSTER IN SUB-DISTRICT METRO BARAT 

 

By 

 

Riza Fitriani 

 

 

The problem of theresearch waslow level of learning mathematics at fifthgrade 

elementary school Wahidin Sudiro Husodo's Doctor. The purpose of the research 

was to determine the positive and significant correlation between Interest 

Learning with Learning Outcomes in Mathematics. The type of the research was 

quantitative reasearch with ex-post facto correlation methode. The technique of 

collection data uses observation, questionnaire and documentation studies. The 

instrument  for data collection is the questionnaire with a likert scale, wich was 

previously tested for validity and reliability. The data analysis used product 

moment correlation and proportional statified random sampling. The results 

showed that the were a positive and significant correlation between between 

Interest Learning with Learning Outcomes in Mathematics at fifth Grade 

Elementary School Students on Wahidin Sudiro Husodo’s Doctor cluster in sub-

district Metro Barat by correlation coefficient of  0,462 which the “medium” 

criteria. 

Keywords: interest learning,learning outcomes, mathematics. 



 

 

 

 

 

 

HUBUNGAN MINAT BELAJAR DENGAN HASIL BELAJAR 

MATEMATIKA PESERTA DIDIK KELAS V SD GUGUS  

DOKTER WAHIDIN SUDIRO HUSODO  

KECAMATAN METRO BARAT 

 

 

Oleh 

 

RIZA FITRIANI 

 

 

Skripsi  

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

SARJANA PENDIDIKAN 

 

Pada 

 

Jurusan Ilmu Pendidikan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung 

 

 

 

 
 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2019 





 



 



 

 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

Peneliti bernama Riza Fitriani, dilahirkan di Sukananti, 

Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, 

02 Maret 1997. Peneliti merupakan anak ketiga dari 

tiga bersaudara pasangan bapak M. Rudi dan ibu 

Rasminu.  

Berikut adalah riwayat pendidikan formal yang telah ditempuh peneliti:  

1. SD Negeri 1 Sukananti, lulus pada tahun 2009. 

2. SMP Negeri 2 Way Tenong, lulus pada tahun 2012.   

3. SMA Negeri 1 Way Tenong, lulus pada tahun 2015.   

 

Peneliti terdaftar sebagai mahasiswa S-1 PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 

2015.   

 



 

 

 

 

 

 

MOTO 

 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(QS. Al Insyirah 94 : 6) 

 

“keberhasilan bukanlah milik orang-orang yang pintar, kaya dan terkenal. 

Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang selalu berusaha, dan yakin bahwa 

setiap kesulitan ada kemudahan serta Allah yang senantiasa membersamai” 

(B.J Habibie) 

 

“Tiada kesuksesan tanpa keringat dan air mata” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

 

Bismillahirahmanirrahim... 

 

Sujud syukur ku sembahkan kepada Allah Swt. Yang maha pengasih lagi 

maha penyayang. Alhamdulillahirobbil alamin, berhimpun syukur kepada 

Allah Swt dengan  

segala kerendahan hati, aku persembahkan karya ini kepada: 

 

Bapakku M. Rudi dan ibuku Rasminu tercintayang telah memberikan 

tulusnya kasih sayang kepadaku hingga saat ini yang tidak mungkin 

dapat kubalas. Terimakasihatas segala pengorbanannya, yang 

senantiasa bekerja kerastanpa mengenal lelah, mendidik, 

membimbingdengan penuh perjuangandan untaian doa yang senantiasa 

dimohonkan pada Illahi untuk kesuksesanku.  

 

Kakak-kakakku tersayang Joni Iskandar dan Ali Rais yang selalu 

menjadi teman dikala susah dan senang disetiap hari-hariku, 

memberikan semangat serta dukungan untuk keberhasilanku. 

 

Almamater tercinta “Universitas Lampung”. 

 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan segala limpahan rahmat, 

taufik, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Hubungan Minat Belajar dengan Hasil Belajar Matematika Peserta 

Didik Kelas V SD Gugus Dokter Wahidin Sudiro Husodo Kecamatan Metro 

Barat”, sebagai syarat meraih gelar sarjana di Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung. 

Penyelesaian skripsi initidak lepas dari bimbingandan petunjuk dari berbagai 

pihak, oleh sebab itupeneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P., Rektor Universitas Lampung. 

2. Bapak Prof. Dr.Patuan Raja, M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung. 

3. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

4. Bapak Drs. Maman Surahman, M.Pd., Ketua Program Studi 

PGSDUniversitas Lampung yang telah mendukung pelaksanaan program di 

PGSD Kampus B FKIP Universtas Lampung. 

5. Bapak Drs. Muncarno, M.Pd., Koordinator kampus B FKIP Universitas 

Lampung 



iii 

 

6. Ibu Dra. Nelly Astuti, M.Pd., PengujiUtama yang senantiasa meluangkan 

waktunya memberikan bimbingan, saran, nasihat, dan kritik serta bantuan 

selama proses penyelesaian skripsi ini. 

7. Ibu Dra. Yulina H, M.Pd.I., Sekretaris Pengujiyang senantiasa meluangkan 

waktunya memberikan bimbingan dan arahan serta saran yang luar biasa 

selama proses penyelesaian skripsi ini. 

8. Bapak Drs. Rapani, M.Pd.,Ketua Pengujiyang senantiasa meluangkan 

waktunya memberi bimbingan dan arahan dengan penuhkesabaran serta 

memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan skripsi. 

9. Bapak Dr. Suwarjo, M.Pd., Pembimbing Akademik yang selalu mendukung 

peneliti menyelesaikan skripsi ini. 

10. Bapak/Ibu Dosen dan Staf karyawan S1 PGSD Kampus B FKIP Universitas 

Lampung yang telah membantu mengarahkan sampai skripsi ini selesai. 

11. Kepala UPTD SDSe-gugus Dokter Wahidin Sudiro Husodo Kecamatan 

Metro Baratyang telahmemberikan izin dan membantu peneliti selama 

penyusunan skripsi ini. 

12. Pendidik kelas V SD Gugus Dokter Wahidin Sudiro Husodo Kecamatan 

Metro Barat yang telah bersedia mengizinkan dan membantu menjalankan 

penelitian ini. 

13. Peserta didik kelas V SD Gugus Dokter Wahidin Sudiro Husodo Kecamatan 

Metro Barat yang telah berpartisipasi aktifsehingga penelitian ini dapat 

terselesaikan dengan baik. 

14. Keluarga besar anak cucu Hi Mat Yusuf dan Sultanawiyang selalu 

 memberikan dukungan untukku. 



iv 

 

 



                                                                                                                            v 
             

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

 

   Halaman 

 

DAFTAR TABEL ..........................................................................................   vii 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................  viii 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................    ix 

I. PENDAHULUAN ................................................................................     1  

A. Latar Belakang Masalah......................................................................     1    

B. Identifikasi Masalah ............................................................................     5    

C. Batasan Masalah .................................................................................     6 

D. Rumusan Masalah ...............................................................................     6 

E. Tujuan Penelitian ................................................................................     6 

F. Manfaat Penelitian ..............................................................................     6    

G. Ruang Lingkup Penelitian ...................................................................     7 

II.  KAJIAN TEORI, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS ..........     8  

A. Kajian Teori ........................................................................................     8 

1. Pengertian Belajar dan Tujuan Belajar .........................................     8 

2. Minat Belajar ................................................................................   10 

3. Hasil Belajar ..................................................................................   17 

4. Matematika  ..................................................................................   18 

B. Hasil penelitian yang relevan ..............................................................   20 

C. Kerangka pikir dan paradigma penelitian ...........................................   21 

D. Hipotesis .............................................................................................   24 

 

III.  METODE PENELITIAN ..................................................................   25 

A. Jenis Penelitian ....................................................................................   25 

B. Setting Penelitian ................................................................................   25 

1. Tempat Penelitian ...........................................................................   25 

2. Waktu Penelitian ............................................................................   26 

3. Subjek Penelitian ............................................................................   26 

C. Prosedur Penelitian .............................................................................   26 

 



                                                                                                                            vi 
             

    Halaman 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian. .........................................................   27 

1. Populasi Penelitian  ..................................................................   27 

2. Sample Penelitian.........................................................................   27 

E. Variabel Penelitian ..............................................................................   30 

F. Definisi Operasional Variabel Penelitian ............................................   30                                                                                  

G. Teknik Pengumpulan Data ..................................................................   32 

 1. Pengertian Teknik Non-tes. ..........................................................   32 

 2. Jenis Teknik Non-tes.....................................................................   33 

H. Uji Prasyarat Instrumen ......................................................................   35 

 1. Uji Validitas Instrumen .................................................................   35 

 2. Uji Reliabilitas Instrumen .............................................................   36 

I. Teknik Analisis Data ...........................................................................   37 

 1. Uji Prasyarat Analisis Data. ..........................................................   37 

 a. Uji Normalitas. .........................................................................   37 

 b. Uji Linearitas ............................................................................   38 

 2. Uji Hipotesis .................................................................................   39 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..................................   41 

A. Profil Sekolah .......................................................................................   41 

B. Pelaksanaan Penelitian .........................................................................   47 

C. HasilUji Prasyarat Instrumen ...............................................................   48 

D. Data Variabel Penelitian ......................................................................   53 

E. Hasil Analisis Data ...............................................................................   56 

F. Pembahasan ..........................................................................................   58 

G. Keterbatasan Penelitian ........................................................................   60 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN .................................................................   61 

A. Simpulan  .............................................................................................   61 

B. Saran  ....................................................................................................   61 

 

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................   63 

Lampiran ........................................................................................................   65 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            vii 
             

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

 

Tabel         Halaman 

1. Hasil ketuntasan nilai mid semester genap Matematika peserta  

Didik kelas V SD Gugus Dokter Wahidin Sudiro Husodo  

Kecamatan Metro Barat Tahun Pelajaran 2018/2019 .......................    4 

2. Data jumlah peserta didik  kelas V SD Gugus Dokter Wahidin  

Sudiro Husodo Kecamatan Metro Barat Tahun  

Pelajaran 2018/2019 .........................................................................  27 

3. Data Jumlah Anggota Sampel Penelitian .........................................  29 

4. Skor Penilaian Jawaban Angket .......................................................  31 

5. Klasifikasi Skor Angket Minat Belajar .............................................  32 

6. Kisi-Kisi Instrumen ..........................................................................  34 

7. Kriteria Interpretasi Koefisien Korelasi (R) .....................................  39 

8. Daftar Urut Kepangkatan Pendidik dan Staf SDN 1 Metro Barat ....  42 

9. Daftar Urut Kepangkatan Pendidik dan Staf SDN 2 Metro Barat ....  43 

10. Daftar Urut Kepangkatan Pendidik dan Staf SDN 3 Metro Barat ....  44 

11. Daftar Urut Kepangkatan Pendidik dan Staf SDN 4 Metro Barat ....  45 

12. Daftar Urut Kepangkatan Pendidik dan Staf SDN 5 Metro Barat ....  46 

13. Daftar Urut Kepangkatan Pendidik dan Staf SDN 7 Metro Barat ....  47 

14. Data Hasil Uji Coba Instrumen untuk Item Pernyataan No.1  .........  48  

15. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Angket Minat Belajar  

Matematika .......................................................................................  51 

16. Data Variabel X dan Y .....................................................................  53 

17. Distribusi frekuensi data varibel Y ...................................................  54 

18. Distribusi frekuensi data varibel X ...................................................  55 
 

  



                                                                                                                            viii 
             

 

 

 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

 

Gambar                                                                                                   Halaman 

 

1. Paradigma Penelitian ............................................................................  24 

2. Histogram distribusi frekuensi variabel Y ............................................  54 

3. Histogram distribusi frekuensi variabel  X ...........................................  55 

  



                                                                                                                            ix 
             

 

 

 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

 

Lampiran 

 

1. Dokumen Surat-Surat 

2. Kisi-kisi Instrumen dan Pengumpulan Data  

3. Data Validitas dan Reliabilitas  

4. Data Variabel X Dan Y 

5. Data Normalitas, Linieritas, dan Hipotesis 

6. Tabel-Tabel Statistik 

7. Dokumentasi Kegiatan Penelitian 



1 
 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal penting bagi kehidupan manusia, sebagai wadah 

untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kualitas pendidikan  

menjadi salah satu keharusan dalam memasuki era globalisasi agar dapat 

mengikuti perkembangan zaman. Pendidikan yang dilaksanakan di sekolah 

harus sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan peserta didik. 

Pemerintah telah melaksanakan dasar hukum yang kuat dalam 

menyelenggarakan pendidikan yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang 

No. 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 1  tentang Sistem Pendidikan 

Nasional: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. (Sisdiknas 2011: 3) 

 

Berdasarkan Undang-undang tersebut berarti pendidikan memiliki peranan 

yang sangat penting  dalam  pengembangan  potensi  peserta  didik. Salah 

satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah 

dengan meningkatkan kualitas pendidikan, yang dimulai dari jenjang sekolah 

dasar. Sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan formal pertama yang 

menjadi salah satu penunjang keberhasilan bagi peserta didik untuk  
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melanjutkan pendidikan maupun kehidupan di masyarakat. 

 

Keberhasilan dalam proses pembelajaran di sekolah dapat dilihat dari hasil 

belajar yang dicapai oleh peserta didik. Hasil belajar sering kali digunakan 

sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan 

yang sudah diajarkan. Susanto (2013: 5) menyatakan bahwa hasil belajar 

dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang terjadi pada peserta didik, 

baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil 

kegiatan belajar. 

 

Hasil belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari proses belajar 

peserta didik. Tinggi rendahnya hasil belajar  menjadi salah satu tolak ukur 

keberhasilan peserta didik  dalam proses pembelajaran disekolah. Hasil 

belajar tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam 

(internal) maupun dari luar (eksternal). Wasliman (dalam Susanto, 2013: 12) 

berpendapat bahwa: 

Hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi 

antara berbagai faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal 

maupun eksternal. Uraian mengenai faktor internal dan eksternal 

sebagai berikut. (1) faktor internal; merupakan faktor yang bersumber 

dari dalam diri peserta didik, yang mempengaruhi kemampuan 

belajarnya, meliputi: kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi 

belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. (2) faktor eksternal; 

merupakan faktor yang berasal dari luar peserta didik yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. 

 

Hasil belajar juga dipengaruhi oleh faktor internal yang salah satunya adalah 

minat belajar. Minat besar pengaruhnya terhadap hasil belajar, karena jika 

peserta didik tidak memiliki minat belajar maka peserta didik tersebut tidak 

akan belajar dengan baik dan ia tidak memperoleh kepuasan dari  
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pembelajaran tersebut. Dalyono (2012: 55) menyatakan bahwa: 

Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa 

faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal seseorang. Faktor internal seseorang 

meliputi kesehatan, intelegensi, bakat, minat, dan cara belajar. Faktor 

eksternal seseorang meliputi misalnya ruang belajar yang bersih, 

sarana dan prasarana belajar yang memadai. Faktor internal yang 

memberikan pengaruh besar terhadap hasil belajar, salah satunya 

adalah minat belajar. Hasil belajar yang tinggi akan dapat dicapai oleh 

peserta didik apabila peserta didik tersebut memiliki minat belajar 

yang tinggi.  

Susanto (2013: 66) menyatakan bahwa minat merupakan faktor yang sangat 

penting dalam kegiatan belajar peserta didik. Kegiatan belajar yang dilakukan 

tidak sesuai dengan minat peserta didik akan memungkinkan berpengaruh 

negatif terhadap peserta didik yang bersangkutan. Minat peserta didik  

tentunya berasal dari ketertarikan dan kemudian timbul melalui rangsangan 

lingkungan tertentu.  Setiap peserta didik tentunya memiliki minat yang 

berbeda antara satu dengan lainnya terhadap materi pembelajaran terutama 

matematika. 

 

Berdasarkan observasi dan wawancara pada bulan Desember 2018, perhatian 

peserta didik  saat pembelajaran matematika berlangsung masih rendah. Hal 

ini ditunjukkan pada saat pendidik memberikan penjelasan, peserta didik  

kurang memperhatikan dan ada beberapa diantara mereka yang asik 

mengobrol. Bahkan sebagian diantara mereka menyatakan bahwa mereka 

tidak menyukai pelajaran matematika. Menurut Tohir penelitian yang 

dilakukan oleh programe for international student assesment (PISA) yang 

dilakukan pada tahun 2015 Indonesia menempati peringkat ke- 63 dari 65 

negara dengan skor untuk matematika adalah 386.  Artinya negara Indonesia 
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berada di peringkat bawah dan jauh tertinggal dengan negara lain. Hal ini 

menunjukan kemampuan pemahaman matematika di negara Indonesia masih 

sangat rendah. (Https://matematohir.wordpress.com/2016/12/08/hasil-pisa-

Indonesia-tahun-2015-mengalami-peningkatan). 

 

Dalam observasi peneliti melakukan studi dokumentasi dengan mengambil 

nilai mid semester yang di peroleh dari pendidik.  Berikut ini peneliti sajikan 

nilai mid  semester:  

Tabel 1. Hasil ketuntasan nilai mid Semester Ganjil Mata pelajaran 

 Matematika peserta didik kelas V SD Gugus Dokter Wahidin 

 SudiroHusodo Kecamatan Metro Barat tahun ajaran 2018/2019 

 

No 
Nama 

Sekolah 

Jumlah 

Peserta 

didik 

KKM Nilai Angka 

Persentase 

Tuntas 

dan Tidak 

Tuntas 

Keterangan 

1.  
SD Negeri 

1 Metro 

Barat 

20 75 

≥75   4 26,82  % Tuntas 

≤75 16 73,18 % 
Belum 

Tuntas 

2.  
SD Negeri 

2 Metro 

Barat 

18 70 

≥70   5 36,43 % Tuntas 

≤70 13 63,57 % 
Belum 

Tuntas 

3.  
SD Negeri 

3 Metro 

Barat 

29 70 

≥70   9 50% Tuntas 

≤70   9 50% 
Belum 

Tuntas 

4.  
SD Negeri 

4 Metro 

Barat 

22 75 

≥75   9 37,92% Tuntas 

≤75 20 62.08% 
Belum 

Tuntas 

5.  
SD Negeri 

5 Metro 

Barat 

23 70 

≥70  6 25% Tuntas 

≤70 16 75% 
Belum 

Tuntas 

6.  
SD Negeri 

7 Metro 

Barat 

24 75 

≥75   7 31,43% Tuntas 

≤75 16 68,57% 
Belum 

Tuntas 

Sumber :  Dokumentasi guru  kelas V SD Gugus Dokter Wahidin Sudiro 

Husodo Kecamatan Metro Barat. 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa peserta didik memiliki hasil 

belajar matematika yang beragam pada setiap sekolah. Peserta didik yang 

memperoleh nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) hanya 

https://matematohir.wordpress.com/2016/12/08/hasil-pisa-Indonesia-tahun-2015-mengalami-peningkatan
https://matematohir.wordpress.com/2016/12/08/hasil-pisa-Indonesia-tahun-2015-mengalami-peningkatan
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sebanyak 35 orang dari 140 peserta didik atau sebesar 32% yang tuntas, 

sedangkan 105 atau sebanyak 68% peserta didik belum tuntas pada mata 

pelajaran matematika. 

 

Adapun uraian tersebut menyatakan bahwa pembelajaran matematika belum 

dapat dikatakan berhasil.  Depdiknas (dalam Suryosubroto, 2009: 47) 

menyatakan bahwa pembelajaran dikatakan berhasil apabila telah memenuhi 

kriteria ketuntasan klasikal sebesar ≥75% dari jumlah peserta didik.  

Rendahnya hasil belajar peserta didik salah satunya dipengaruhi oleh minat 

belajar, sehingga untuk membuktikan secara ilmiah peneliti melakukan 

penelitian  korelasional ini dengan judul “Hubungan Minat Belajar dengan 

Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Kelas V SD Gugus Dokter Wahidin 

Sudiro Husodo Kecamatan Metro Barat”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi 

permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Peserta didik masih memiliki minat belajar matematika yang rendah. 

2. Peserta didik kurang memperhatikan pada saat pendidik menyampaikan 

pelajaran. 

3. Peserta didik kurang memahami materi yang disampaikan oleh pendidik. 

4. Keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran masih kurang aktif. 

5. Hasil belajar matematika peserta didik kelas tinggi tergolong masih  

rendah, karena 35 orang dari 140 peserta didik atau sebesar 32% yang  

tuntas, sedangkan 105 atau sebanyak 68% peserta didik belum tuntas. 
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C. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Oleh 

karena itu, peneliti memberikan batasan masalah yaitu: 

1. Minat belajar (X)  

2. Hasil belajar matematika peserta didik kelas V SD Gugus Dokter Wahidin 

Sudiro Husodo Kecamatan Metro Barat (Y). 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian yaitu: “Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

minat belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik  kelas V SD 

Gugus Dokter Wahidin Sudiro Husodo Kecamatan Metro Barat”. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat dirumuskan tujuan 

penelitian ini yaitu : “Untuk mengetahui hubungan minat belajar dengan hasil 

belajar matematika peserta didik kelas V SD Gugus Dokter Wahidin Sudiro 

Husodo Kecamatan Metro Barat”. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Pendidik 

Sebagai bahan informasi tentang hasil belajar peserta didik yang  

berhubungan dengan minat belajar, sehingga diharapkan mereka dapat 

bekerja sama dalam memberikan bimbingan serta arahan kepada anak 

didiknya agar keberhasilan bisa dicapai. 



7 
 

2. Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat  

untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Gugus Dokter Wahidin  

Sudiro Husodo Kecamatan Metro Barat. 

3. Peneliti 

Memberikan ilmu pengetahuan baru, wawasan dan pengalaman yang  

sangat berharga serta mengoptimalkan keprofesionalan sebagai calon 

pendidik pada tingkat sekolah dasar. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi: 

1. Ruang Lingkup Subjek 

Subjek pada penilitian ini adalah peserta didik kelas V SD Gugus Dokter 

Wahidin Sudiro Husodo Kecamatan Metro Barat tahun pelajaran 

2018/2019 dengan jumlah 140 orang. 

2. Ruang Lingkup Objek 

Objek pada penelitian ini adalah minat dan hasil belajar kelas V SD 

Gugus Dokter Wahidin Sudiro Husodo Kecamatan Metro Barat.  

3. Ruang Lingkup Tempat 

Tempat penelitian dilaksanakan di kelas V SD Gugus Dokter Wahidin  

Sudiro Husodo Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. 

4. Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan pada tahun ajaran 2018/2019. 
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II. KAJIAN TEORI, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Belajar  dan Tujuan Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan dalam 

pendidikan.  Belajar  bagi seorang peserta didik merupakan sebuah 

keharusan guna memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

baru.  Hal itu sejalan dengan yang dinyatakan oleh  Slameto (2015: 2)  

bahwa  belajar  adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. 

 

Djamarah (2011: 13) menyatakan bahwa  belajar adalah serangkaian 

kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan 

lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Menurut Burton dalam Susanto (2014: 3)  belajar dapat diartikan 

sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya 

interaksi antara individu dengan individu lain dengan lingkungannya 

sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan lingkungannya. 

© 
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Sardiman (2016: 21) menjelaskan bahwa belajar adalah usaha 

mengubah tingkah laku.  Jadi belajar akan membawa suatu perubahan 

pada individu-individu yang belajar.  

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang secara sadar dan 

terencana untuk memperoleh suatu pemahaman dan pengetahuan 

baru yang nantinya akan menimbulkan perubahan tingkah laku pada 

diri orang tersebut.  Perubahan tidak hanya berkaitan dengan 

penambahan ilmu pengetahuan, tetapi berbentuk kecakapan, 

keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, dan 

penyesuaian. 

 

b. Tujuan Belajar 

Tujuan belajar adalah untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan 

dan sikap-sikap baru yang diharapkan tercapai oleh peserta didik. 

Menurut Hamalik (2008: 28) tujuan belajar adalah perubahan tingkah 

laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Hariyanto (2013: 

126) menjelaskan tujuan belajar yaitu proses belajar yang ingin 

dicapai, tujuan ini muncul karena adanya sesuatu kebutuhan 

perbuatan belajar atau pengalaman belajar akan efektif bila diarahkan 

kepada tujuan yang jelas dan bermakna bagi individu. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan tujuan belajar adalah suatu proses belajar 

yang dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan, kemampuan 



10 
 

berfikir dan perubahan tingkah laku individu melalui interaksi pada 

saat proses pembelajaran.  

 

2. Minat Belajar 

a. Pengertian Minat Belajar 

Menurut Slameto (2015: 180)  minat adalah suatu rasa lebih suka dan 

rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang 

menyuruh. Minat pada dasarnya  adalah penerimaan akan suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri.  Semakin kuat 

atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. Mengembangkan 

minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah membantu peserta didik 

melihat bagaimana hubungan antara materi yang diharapkan untuk 

dipelajarinya dengan dirinya sendiri sebagai individu.  

 

Sardiman (dalam Susanto, 2014: 57) menyatakan bahwa minat adalah 

suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti 

sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan atau 

kebutuhan-kebutuhan sendiri. Meichati (dalam Zusnani, 2013: 79) 

menyatakan bahwa minat adalah perhatian yang kuat, intensif, dan 

menguasai individu secara mendalam untuk tekun melakukan suatu 

aktivitas. Menurut Djaali (2012: 99) minat yang besar (keinginan 

yang kuat) terhadap sesuatu merupakan modal besar untuk mencapai 

tujuan.  

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti  menyimpulkan  

bahwa minat belajar adalah suatu rasa ketertarikan yang kuat untuk  
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menguasai suatu pembelajaran secara mendalam disertai dengan 

perasaan senang yang merupakan sumber motivasi untuk melakukan  

apa yang ingin diapai. Minat timbul berdasarkan rangsangan secara 

sadar dari dalam diri sendiri tanpa adanya paksaaan orang lain. 

 

b. Faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar 

 

Minat seseorang tidak timbul secara tiba-tiba atau spontan melainkan 

timbul dari pengalaman dalam belajar. Hansen (dalam Susanto, 2014: 

57) menyebutkan bahwa minat belajar peserta didik erat 

hubungannya dengan faktor dari dalam (internal) dan luar (eksternal) 

diri peserta didik. Kedua faktor tersebut sebagai berikut. 

1. Faktor Internal 

a. Keturunan 

b. Kepribadian 

c. Motivasi 

d. Ekspresi 

e. Konsep diri atau identifikasi 

2. Faktor Eksternal 

a. Situasi kelas 

b. Sistem 

c. Dorongan keluarga 

 

Menurut Syah (2003: 132) membedakannya menjadi tiga macam 

faktor yang mempengaruhi minat belajar, yaitu: 

1) Faktor internal adalah faktor dari dalam diri siswa yang 

meliputi dua aspek, yakni: a)aspek fisiologis kondisi jasmani 

dan tegangan otot (tonus) yang menandai tingkat kebugaran 

tubuh siswa, hal ini dapat mempengaruhi semangat dan 

intensitas siswa dalam pembelajaran. b) aspek psikologis 

merupakan aspek dari dalam diri siswa yangterdiri dari, 

intelegensi, bakat siswa, sikap siswa, minat siswa, motivasi 

siswa. 

2) Faktor Eksternal Siswa terdiri dari dua macam, yaitu 

faktorlingkungan social dan faktor lingkungan non sosial) 

Lingkungan Sosial Lingkungan social terdiri dari sekolah, 

keluarga, masyarakat dan teman sekelas) Lingkungan 
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Nonsosial Lingkungan social terdiri dari gedung sekolah dan 

letaknya, faktormateri pelajaran, waktu belajar, keadaan 

rumah tempat tinggal, alat-alat belajar. 

3) Faktor pendekatan belajar yaitu segala cara atau strategi yang 

digunakan siswa dalam menunjang keefektifan dan efisiensi 

proses mempelajari materi tertentu. 

 

Menurut Taufani (2008: 38), ada tiga faktor yang mendasari 

timbulnya minat yaitu : 

1. Faktor dorongan dalam, yaitu dorongan dari individu itu 

sendiri, sehingga timbu l minat untuk melakukan aktivitas 

atau tindakan tertentu untuk memenuhinya. Misalnya, 

dorongan untuk belajar dan menimbulkan minat untuk 

belajar.  

2. Faktor motivasi sosial, yaitu faktor untuk melakukan suatu 

aktivitas agar dapat diterima dan diakui oleh lingkungannya. 

Minat ini merupakan semacam kompromi pihak individu 

dengan lingkungan sosialnya. Misalnya, minat pada studi 

karena ingin mendapatkan penghargaan dari orangtuanya. 

3. Faktor emosional, yakni minat erat hubungannya dengan 

emosi karena faktor emosional selalu menyertai seseorang 

dalam berhubungan dengan objek minatnya. Kesuksesan 

seseorang pada suatu aktivitas disebabkan karena aktivitas 

tersebut menimbulkan perasaan suka atau puas, sedangkan 

kegagalan akan menimbulkan perasaan tidak senang dan 

mengurangi minat seseorang terhadap kegiatan yang 

bersangkutan. 

 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pendapat para ahli diatas, bahwa 

faktor yang memengaruhi minat belajar yaitu faktor internal dan 

eksternal yang ada pada diri peserta didik tersebut. 

 

c. Klasifikasi Minat Belajar 

Minat belajar peserta didik terhadap mata pelajaran tertentu tidak 

terlepas dari pengaruh sistem pembelajaran yang diselenggarakan 

oleh pendidik di sekolah. Purwaningrum (dalam Susanto, 2014: 61) 

menyatakan bahwa minat dikelompokkan menjadi sepuluh macam 

yaitu: 
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1. Minat terhadap alam sekitar, yaitu minat terhadap pekerjaan 

yang berhubungan dengan alam, binatang dan tumbuhan. 

2. Minat mekanis, yaitu minat terhadap pekerjaan yang bertalian 

dengan mesin-mesin atau alat mekanik. 

3. Minat hitung menghitung, yaitu minat terhadap pekerjaan 

yang membutuhkan perhitungan. 

4. Minat terhadap ilmu pengetahuan, yaitu minat untuk 

menemukan fakta-fakta baru dan pemecahan problem. 

5. Minat persuasif, yaitu minat terhadap pekerjaan yang 

berhubungan untuk mempengaruhi orang lain. 

6. Minat seni, yaitu minat terhadap pekerjaan yang berhubungan 

dengan kesenian, kerajinan dan kreasi tangan 

7. Minat leterer, yaitu minat yang berhubungan dengan masalah 

membaca dan menulis berbagai karangan. 

8. Minat musik, yaitu minat terhadap masalah-masalah musik, 

seperti menonton konser dan memainkan alat-alat musik. 

9. Minat layanan sosial, yaitu minat yang berhubungan dengan 

pekerjaan untuk membantu orang lain. 

10. Minat klerikal, yaitu minat yang berhubungan dengan 

pekerjaan administratif. 

 

 

d. Ciri-ciri Minat Belajar 

Minat belajar dalam setiap kegiatan pasti memiliki ciri-ciri. Hurlock 

(dalam Susanto, 2014: 62) menyebutkan bahwa ada tujuh ciri-ciri 

minat belajar yaitu: 

1. Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan 

mental. Minat di semua bidang berubah selama terjadi 

perubahan fisik dan mental, misalnya perubahan minat dalam 

hubungannya dengan perubahan usia. 

2. Minat tergantung pada kegiatan belajar. Kesiapan belajar 

merupakan salah satu penyebab meningkatnya minat 

seseorang. 

3. Minat tergantung pada kesempatan belajar. Kesempatan 

belajar merupakan faktor yang sangat berharga, sebab tidak 

semua orang dapat menikmatinya. 

4. Perkembangan minat mungkin terbatas. Keterbatasan ini 

mungkin dikarenakan keadaan fisik yang tidak 

memungkinkan. 

5. Minat dipengaruhi budaya. Budaya sangat mempengaruhi, 

sebab jika budaya sudah mulai luntur mungkin minat juga 

akan luntur. 

6. Minat berbobot emosional. Minat berhubungan dengan 

perasaan, maksudnya bila suatu objek dihayati sebagai 
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sesuatu yang sangat berharga, maka akan timbul perasaan 

senang yang akhirnya dapat diminatinya. 

7. Minat berbobot egosentris, artinya jika seseorang senang 

terhadap sesuatu, maka akan timbul hasrat untuk memilikinya 

 

Menurut Slameto (2013: 57) peserta didik yang berminat dalam 

belajar adalah sebagai berikut. 

1. Memiliki kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan 

dan mengenang sesuatu yang dipelajari secara terus-menerus. 

2. Ada rasa suka dan senang terhadap sesuatu yang diminatinya. 

3. Memperoleh sesuatu kebanggaan dan kepuasan pada suatu 

yang diminati. 

4. Lebih menyukai hal yang lebih menjadi minatnya daripada 

hal yang lainnya.  

5. Dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan 

kegiatan. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa ciri-ciri 

minat belajar adalah memiliki kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang sesuatu secara terus menerus, 

memperoleh kebanggaan dan kepuasan terhadap hal yang diminati, 

berpartisipasi pada pembelajaran, dan minat belajar dipengaruhi oleh 

budaya. 

 

e. Indikator Minat Belajar 

Indikator merupakan alat pantau yang dapat memberi petunjuk ke 

arah minat belajar. Menurut Safari (2015: 152) ketika seorang peserta 

didik memiliki minat belajar, ia akan menunjukkan pada beberapa 

indikator yaitu: a. Perasaan senang, b. Ketertarikan peserta didik, c. 

Perhatian peserta didik, d. Keterlibatan peserta didik. Menurut 

Slameto (2013: 180) beberapa indikator minat belajar yaitu: perasaan 

senang,  ketertarikan,  penerimaan, dan keterlibatan.  Djaali (2012: 
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125-126) menyebutkan bahwa indikator pada minat belajar  ada 

empat, yaitu perasaan senang, ketertarikan, perhatian, dan 

keterlibatan peserta didik. Berikut ini penjelasan dari masing-masing 

indikator yang dapat memunculkan minat belajar bagi seorang 

peserta didik: 

1. Perasaan Senang 

Seorang peserta didik yang memiliki perasaan senang atau 

suka terhadap suatu mata pelajaran, maka peserta didik 

tersebut akan terus mempelajari ilmu yang disenanginya. 

Tidak ada perasaan terpaksa pada peserta didik untuk 

mempelajari bidang tersebut. 

2. Ketertarikan  

Berhubungan dengan daya gerak yang mendorong untuk 

cenderung merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan atau 

bisa berupa pengalaman afektif yang dirangsang oleh 

kegiatan itu sendiri. 

3. Perhatian 

Perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa terhadap 

pengamatan dan pengertian, dengan mengesampingkan yang 

lain dari pada itu. Peserta didik yang memiliki minat belajar 

pada objek tertentu, dengan sendirinya akan memperhatikan 

objek tersebut. 

4. Keterlibatan 

Ketertarikan seseorang akan suatu objek yang mengakibatkan 

orang tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau 

mengerjakan kegiatan dari objek tersebut. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

indikator minat belajar ada 4 yaitu perasaan senang, ketertarikan, 

perhatian dan keterlibatan. Indikator tersebut dapat dikembangkan 

lagi menjadi beberap subindikator. 

 

f. Upaya Meningkatkan Minat Belajar peserta didik 

 

Menurut Aritonang (2008 : 8) faktor-faktor yang membuat peserta 

didik berminat belajar yaitu :  
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1. Faktor cara mengajar pendidik, yaitu peran yang harus 

dimiliki dalam hal cara mengajar pendidik yaitu pendidik 

sebagai demonstrator sekaligus evaluator. Adapun langkah-

langkah membangkitkan minat belajar peserta didik sesuai 

dengan peran tersebut adalah: 

a) Menarik perhatian peserta didik, perhatian peserta didik 

muncul karena didorong oleh rasa ingin tahu. Rasa ingin 

tahu dapat dirangsang melalui hal-hal yang baru. 

b) Membuat tujuan yang jelas, 

c) Mengakhiri pelajaran dengan berkesan, agar materi 

pelajaran yang telah disampaikan akan teringat terus serta 

peserta didik akan mempelajarinya, pendidik harus 

mengakhiri pelajaran dengan berkesan. 

2. Faktor karakter pendidik, yaitu  dapat membangkitkan minat 

belajar peserta didik yaitu sabar, memiliki 3 S (senyum, sapa, 

santun), menghargai kekurangan peserta didik, adil,  

3. baik, disiplin, tidak menakuti atau mengancam, dan memiliki 

semangat. 

a) Faktor suasana kelas yang nyaman dan tenang, yaitu 

lingkungan kelas yang tenang dan nyaman sangat 

merangsang peserta didik untuk melakukan kegiatan-

kegiatan yang dapat menunjang proses belajar mengajar. 

Karena itu pendidik harus mengelola kelas dengan baik. 

b) Faktor fasilitas belajar, yaitu belajar yang efektif harus 

dimulai dengan pengalaman langsung dan menuju ke 

pengalaman yang lebih abstrak. Belajar akan lebih efektif 

jika dibantu dengan alat peraga pengajaran daripada 

peserta didik belajar tanpa dibantu dengan alat pengajaran. 

Fasilitas belajar misalnya menggunakan kaset, televisi, 

papan tulis, OHP, dan projektor. 

 

Pendapat lain yang dikemukakan Hamalik ( dalam Arsyad 2007: 15) 

mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang 

baru.  

 

Berdasarkan pendapat diatas, peneliti menyimpulkan bahwa faktor 

yang mempengaruhi minat belajar peserta didik dapat ditumbuhkan 

melalui metode dan media pembelajaran yang baik serta kondisi lain 

yang mendukung. Minat yang tinggi akan berpengaruh terhadap  
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hasil belajar yang tinggi pula. 

 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. 

Hasil belajar digunakan untuk mengetahui sebatas mana peserta didik 

dapat memahami serta mengerti materi tersebut. Menurut Gagne (dalam 

Purwanto, 2014: 42) hasil belajar adalah terbentuknya konsep yaitu 

kategori yang kita berikan pada lingkungan, yang menyediakan skema 

yang terorganisasi untuk mengasimilasi yang menentukan stimulus-

stimulus baru dan menentukan hubungan  diantara kategori-kategori.   

 

Sudjana (2010: 3) berpendapat bahwa hasil belajar peserta didik pada 

hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam 

pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Hasil belajar Menurut Susanto (2013: 5) merupakan 

perubahan yang  terjadi pada diri peserta didik, baik yang menyangkut 

aspek kognitif, afektif,  dan psikomotor sebagai hasil dari belajar.   

 

Pengertian tentang hasil belajar dipertegas oleh Nawawi (dalam Susanto, 

2013: 5) yang menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai 

tingkat keberhasilan peserta didik dalam mempelajari materi pelajaran di 

sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes 

mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa  

hasil belajar adalah perubahan kemampuan yang terjadi pada diri peserta 
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didik, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor  

sebagai hasil dari pengalaman belajarnya. 

 

4. Matematika 

a. Pengertian Matematika 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran  yang terdapat 

dalam kurikulum  pendidikan Indonesia, melalaui matematika 

seseorang dapat berfikir kritis dan juga logis yang berguna dalam 

kehidupan sehari-hari. Depdiknas (dalam Susanto, 2013: 184) Kata 

matematika berasal dari bahasa Latin yaitu manthanein  atau  

mathema yang berarti “belajar atau hal yang dipelajari”, dalam 

bahasa Belanda disebut wiskunde atau ilmu pasti, yang semuanya 

berkaitan dengan penalaran selanjutnya matematika merupakan salah 

satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan 

berargumentasi, memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah 

sehari-hari dan dalam dunia kerja serta memberikan dukungan dalam  

pengembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi.  

 

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah  (2006:416) Menjelaskan bahwa : 

Mata pelajaran  matematika perlu diberikan kepada semua 

peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekalipeserta 

didik dengan kemampuan berfikir logis, analitis, sistematis, 

kritis dan kreatif serta kemampuan kerjasama. 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. 
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Menurut Russeffendi (dalam Suwangsih dan Tiurlina 2006:3) 

matematika adalah ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir 

(bernalar).  Matematika lebih menekankan kegiatan dalam  dunia 

rasio (penalaran), bukan  menekankan dari hasil eksperimen atau  

observasi matematika terbentuk karena pikiran-pikiran manusia, 

yang berhubungan dengan ide, proses dan penalaran. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan 

matematika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan pasti 

mengenai bilangan, dipelajari melalui penalaran yang dapat 

meningkatkan kemampuan berfikir serta penyelesaian masalah 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

b. Tujuan Pembelajaran Matematika 

Tujuan pembelajaran matematika adalah agar peserta didik mampu 

dan terampil menggunakan matematika. Pembelajaran matematika 

dapat memberikan tekanan penataan nalar dalam penerapan 

matematika. Menurut Depdiknas (dalam Susanto, 2014: 190) tujuan 

pembelajaran matematika sebagai berikut. 

1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antarkonsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritme. 

2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi matematika dalam generalisasi, menyusun bukti, 

atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan 

model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 

4) Menkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, 

atau media lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah. 

5) Memiliki sikap menghargai penggunaan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari 
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Tujuan pembelajaran matematika secara khusus dipaparkan oleh 

Ibrahim dan Suparni (2008: 36) yaitu:  

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritme, 

b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi matematika dalam generalisasi, menyusun bukti, 

atau menjelaskan gagasan dan pernyataan Matematika, 

c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan 

model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh, 

d. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, 

atau media  lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah,dan 

e. Memiliki sikap menghargai penggunaan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

Berdasarkan pendapat diatas, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran matematika adalah untuk memahami konsep 

matematika, memecahkan masalah yang berkenaan dengan 

matematika dalam  kehidupan sehari-hari. Seorang pendidik 

hendaknya dapat menciptakan kondisi dan situasi pembelajaran  

yang  memungkinkan peserta didik aktif membentuk, menemukan, 

dan mengembangkan pengetahuannya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran  matematika tersebut. pendidik juga harus mampu 

mengevalusai dan melakukan pengembangan dalam proses 

pembelajaran  matematika. 

 

B. Penelitian yang Relavan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Penelitian Haryati (2015) berjudul “Hubungan Minat Belajar dengan 

Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas V SD Se-Gugus Wonokerto 
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Turi Sleman Tahun Pelajaran 2014/2015”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif dan signifikan antara 

Minat Belajar dengan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas V SD Se 

Gugus Wonokerto Turi Sleman Tahun Pelajaran 2014/2015. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai r sebesar 0,565. 

2) Siska Wulandari (2016) Hubungan Antara Minat Belajar Dengan Hasil 

Belajar IPS Siswa Kelas IV SD Negeri Gugus III Kecamatan Rumbai Kota 

pekan Baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

minat belajar dengan hasil belajar IPS siswa Kelas IV SD Negeri Gugus 

III Kecamatan Rumbai Kota pekan Baru. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukan bahwa ada hubungan yang positif antara minat belajar dengan 

hasil belajar. Hasil penelitian tersebut diketahui terdapat hubungan antara 

minat belajar terhadap hasil belajar dimana koefisien korelasi sebesar 

0,241. 

Kedua penelitian diatas merupakan penelitian yang relavan mengenai 

hubungan minat belajar dengan hasil belajar, yang menunjukan hasil 

hubungan yang positif dan signifikan. 

 

C. Kerangka Pikir dan Paradigma Penelitian 

1) Kerangka Pikir 

Agar arah penelitian ini lebih jelas, perlu disusun sebuah kerangka pikir. 

Menurut Uma Sekaran (Sugiyono, 2016: 91) kerangka berpikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah 

yang penting. Kerangka pikir akan memudahkan peneliti untuk 
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mengidentifikasi hubungan anntara kedua variabel. Kerangka pikir yang 

baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan 

diteliti, untuk itu perlu dijelaskan hubungan antara variabel bebas dan 

variabel terikat.  Variabel bebas dalam penelitian ini adalah minat belajar 

peserta didik, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar 

Matematika. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti terangkan 

keterkaitan antara variabel secara teoritis. Hasil belajar adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Belajar 

yang efektif dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan 

kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan instruksional yang 

ingin dicapai.  

 

Usaha meningkatkan hasil belajar yang baik perlu memperhatikan 

kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal adalah kondisi atau 

situasi yang ada dalam diri peserta didik, yaitu ada minat dan kesehatan. 

Kondisi eksternal adalah kondisi yang ada di luar diri pribadi manusia, 

misalnya ruang belajar yang bersih, sarana dan prasaran belajar yang 

memadai. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada 

suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Kegiatan yang 

diminati seseorang, diperhatikan terus menerus yang disertai dengan rasa 

senang.  

 

Peserta didik yang memiliki minat belajar tinggi mereka akan dapat 

mencapai hasil belajar yang tinggi, sebaliknya peserta didik yang 

memiliki minat belajar rendah mereka akan kurang dapat mencapai hasli 
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belajar. Semakin tinggi minat belajar semakin tinggi pula hasil belajar 

yang dicapai oleh peserta didik. Matematika salah satu cabang ilmu 

pengetahuan pasti mengenai bilangan, dipelajari melalui penalaran yang  

dapat meningkatkan kemampuan berfikir serta penyelesaian masalah  

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini 

adalah “jika minat belajar peserta didik tinggi maka akan memberikan 

pengaruh yang sangat tinggi terhadap hasil belajar yang akan dicapai, 

begitu pula sebaliknya jika minat belajar peserta didik rendah maka akan 

memberikan pengaruh pada hasil belajar sehingga tidak sesuai dengan 

yang diharapkan”. 

 

2) Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian merupakan gambaran dari sebuah penelitian yang 

dilakukan oleh seorang peneliti. Menurut Sugiyono (2016: 66) paradigma 

penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan 

antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan 

jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori 

yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, 

dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. 

 

Jadi paradigma penelitian adalah suatu gambaran dari hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat. Berdasarkan penjabaran dan kerangka 

pikir di atas, maka paradigma dari penelitian ini adalah: 
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Gambar 1. Paradigma penelitian 

Keterangan: 

X = Variabel bebas (minat belajar matematika) 

Y = Variabel terikat (hasil belajar matematika) 

→ = Hubungan 

Adopsi: Sugiyono (2016: 66) 

 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian 

(Sugiyono, 2016: 96). Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir yang telah 

penulis paparkan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah  “Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara minat 

belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas V SD Gugus 

Dokter Wahidin Sudiro Husodo”. 

 

Variabel X 

 

Variabel Y 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

kuantitatif, yakni menemukan pembuktian atau pengujian secara ilmiah 

dengan berlandaskan pada teori-teori serta hipotesis. Metode penelitian yang 

digunakana adalah ex-postfacto korelasi. Sugiyono (2016: 7) menyatakan 

bahwa penelitian ex-postfacto adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk 

meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian melihat ke belakang untuk 

mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Pada 

metode penelitian ex-postfacto dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian 

korelasi dan penelitian komparatif. Penelitian ini berfokus pada metode 

penelitian korelasi. Penelitian ini berfokus pada metode penelitian korelasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Hubungan Minat Belajar dengan 

Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Kelas V SD Gugus Dokter Wahidin 

Sudiro Husodo Kecamatan Metro Barat” . 

 

B. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Metro Barat, SD Negeri 2  

Metro Barat, SD Negeri 3 Metro Barat, SD Negeri 4 Metro Barat, SD  

Negeri 5 Metro Barat dan SD Negeri 7 Metro Barat. 
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2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, dari bulan Desember sampai 

Mei 2019.  

3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah peserta didik kelas V SD Se-gugus Dokter 

Wahidin Sudiro Husodo Kecamatan Metro Barat. 

 

C. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah kegiatan yang ditempuh 

dalam penelitian. Tahap-tahap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Memilih subjek penelitian yaitu peserta didik V SD Se-gugus Dokter 

Wahidin Sudiro Husodo Kecamatan Metro Barat. 

2. Menyusun kisi-kisi dan instrumen pengumpulan data berupa angket. 

3. Menguji coba instrumen pengumpul data pada subjek uji coba instrumen 

kuesioner (angket) di SD Negeri 4 Metro Barat. 

4. Menganalisis data dari hasil uji coba instrumen untuk mengetahui apakah 

instrumen yang telah dibuat valid dan reliabel. 

5. Melaksanakan penelitian dengan membagikan instrumen angket kepada 

sampel penelitian. Selanjutnya untuk mengetahui hasil belajar peserta 

didik peneliti menggunakan studi dokumentasi yang dilihat pada dokumen 

hasil  mid semester dari pendidik kelas V SD Se-gugus Dokter Wahidin 

Sudiro Husodo Kecamatan Metro Barat. 

6. Menghitung kedua data yang diperoleh untuk mengetahui hubungan dan 

tingkat keterkaitan antara minat belajar dengan hasil belajar matematika  

peserta didik kelas V SD Se-gugus Dokter Wahidin Sudiro Husodo  
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Kecamatan Metro Barat. 

7. Interpretasi hasil penghitungan data. 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau objek 

yang merupakan sifat-sifat umum. Sugiyono (2016: 297) menyatakan 

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik  kelas tinggi SD V SD 

Se-gugus Dokter Wahidin Sudiro Husodo Kecamatan Metro Barat 

Tabel 2. Data jumlah peserta didik kelas V SD Se-gugus Dokter 

 Wahidin Sudiro Husodo Kecamatan Metro Barat tahun 

 ajaran 2018/2019 

 

No Nama Sekolah 
Jenis Kelamin 

Jumlah Peserta 
L P 

1 SD Negeri 1 Metro Barat 8 12   20 peserta didik  

2 SD Negeri 2 Metro Barat 7 11   18 peserta didik 

3 SD Negeri 3 Metro Barat 16 13   29 peserta didik 

4 SD Negeri 4 Metro Barat 9 12   22 peserta didik 

5 SD Negeri 5 Metro Barat 6 17   23 peserta didik 

6 SD Negeri 7 Metro Barat 12 16   28 peserta didik 

Jumlah 59 81 140 peserta didik 

Sumber: Dokumen administrasi sekolah kelas V SD Se-gugus Dokter 

Wahidin Sudiro Husodo Kecamatan Metro Barat. 

 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2016: 120). Adapun Arikunto (2016: 174) 

berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang 

diteliti. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
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teknik probability sampling. Teknik probability yang digunakan  dalam 

penelitian ini adalah proporsionate stratified random sampling. Riduwan 

(2014: 58) menyatakan teknik proporsionate stratified random sampling 

adalah pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan 

berstrata secara proporsional.  

 

a. Penentuan Jumlah Sampel 

Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Yamane dalam 

Riduwan (2014: 65) sebagai berikut: 

n = 
𝐍

𝐍 . 𝐝𝟐+𝟏
 

n  = Jumlah Sampel 

N  = Jumlah Populasi 

d2  = Presisi (ditetapkan 10% atau 0,1) 

 

Perhitungan sampel dengan rumus di atas, sebagai berikut. 

n = 
𝟏𝟒𝟎

𝟏𝟒𝟎 .  𝟎,𝟏𝟐+𝟏
=  

𝟏𝟒𝟎

𝟐,𝟒
= 𝟓𝟖, 𝟑 = 𝟓𝟖 

Presentase = 
𝟓𝟖

𝟏𝟒𝟎
 𝐱 𝟏𝟎𝟎% = 𝟒𝟏, 𝟒% 

Jumlah sampel yang akan digunakan sebesar 58 responden peserta didik 

kelas V SD Se-gugus Dokter Wahidin Sudiro Husodo Kecamatan 

Metro Barat. 

 

b. Penentuan Jumlah Sampel di Setiap Sekolah 

Setelah diketahui jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 58 

responden, kemudian dari jumlah sampel tersebut dicari sampel 

berstrata menggunakan rumusan alokasi proportional dari Sugiyono 

dalam Riduwan( 2014: 66): 

𝐧𝐢 = (𝐍𝟏 ∶  𝐍) . 𝐧  
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Keterangan: 

ni = Jumlah sampel menurut stratum 

Ni = Jumlah populasi menurut stratum 

N = Jumlah populasi 

n  = Jumlah sampel 

 

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel menurut stratum 

(ni) pada penelitian sebagai berikut. 

Tabel 3. Jumlah anggota sampel penelitian 

No Nama Sekolah 

Jumlah 

Peserta didik 

Kelas V 

Sampel 

1 SD Negeri 1 Metro Barat 20 (20:140) .58 =   8,2 = 8 

2 SD Negeri 2 Metro Barat 18 (18:140) .58 = 7,4 = 7 

3 SD Negeri 3 Metro Barat 29 (29:140) .58 = 12 

4 SD Negeri 4 Metro Barat 22 (22:140) . 58 = 9,1= 9 

5 SD Negeri 5 Metro Barat 23 (23:140). 58=9,5=10 

6 SD Negeri 7 Metro Barat 28 (28:140). 58=11,6=12 

Jumlah 140 58 

 

c. Penentuan Sampel 

Setelah diketahui jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 58 

responden, kemudian dari jumlah sampel tersebut digunakan teknik 

Probability sampling untuk menentukan responden yang akan di 

gunakan. Teknik Probability sampling adalah teknik sampling yang 

memberi peluang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi 

anggota sampel (Sugiyono, 2016: 132). Cara demikian sering disebut 

pengambilan sampel secara acak. Penelitian ini mengambil sampel atau 

responden dengan cara random atau acak pada setiap sekolahnya. 
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E. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian erat kaitannya dengan sesuatu yang ingin diteliti.  

Menurut Sugiyono (2016: 38) variabel penelitian adalah segala sesuatu yang  

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu: Variabel bebas (independen) 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen). Sedangkan variabel 

terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (independen) (Sugiyono, 2016: 61). 

Penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu satu variabel bebas dan satu 

variabel terikat. Berikut uraian kedua variabel tersebut: 

1. Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel terikat dalam penelitian yang akan dilaksanakan adalah hasil  

belajar matematika peserta didik kelas V SD Se-gugus Dokter Wahidin 

Sudiro Husodo Kecamatan Metro Barat (Y). 

 

2. Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah minat belajar peserta didik (X). 

 

F. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Penyusunan definisi operasional ini perlu karena definisi operasional itu akan 

menunjuk alat pengambil data mana yang cocok untuk digunakan. Menurut 

Suryabrata (2015: 29) definisi operasional adalah definisi yang didasarkan 

atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati (diobservasi). 



31 

 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 

a. Minat belajar 

Slameto (2015:180) menyatakan bahwa minat adalah suatu rasa lebih 

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

menyuruh. Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan hasil belajar 

yang tinggi sebaliknya minat belajar yang kurang akan menghasilkan 

hasil belajar yang rendah. Menurut safari (2015:152) ketika seorang 

peserta didik memiliki minat belajar, peserta didik akan menunjukan 

beberapa indikator yaitu :  (1) perasaan senang, (2) ketertarikan , (3) 

perhatian dan  (4) keterlibatan. 

 

 Data peserta didik tentang minat belajar didapat dari sebaran koesioner 

(angket) dengan menggunakan skala Likert tanpa pilihan jawaban netral. 

Hal pertama kali yang harus dilakukan adalah editing. Setelah melalui 

tahapan editing, maka selanjutnya peneliti memberikan skor terhadap  

pertanyaan yang ada pada angket.  Adapun pemberian skor untuk tiap-tiap 

jawaban adalah: 

Tabel 4. Skor penilaian jawaban angket minat belajar 

 

No. 
Pernyataan Positif Skor Pernyataan Negatif Skor 

1. Selalu  4 Tidak pernah 4 

2. Sering  3 Kadang-kadang 3 

3. Kadang-kadang 2 Sering 2 

4 Tidak pernah 1 Selalu 1 

  Adaptasi: Kasmadi dan Nia (2014: 76). 

Kemudian dari hasil keseluruhan jawaban peserta didik, dengan melihat 

rata-rata jumlah skor, dengan klasifikasi sebagai berikut. 

 



32 

 

Tabel 5. Klasifikasi skor angket minat belajar 

 
Persentase  Keterangan Jumlah Skor 

75%≤ X ≤ 100% Baik 

55%≤ X ≤ 74,99% Cukup Baik 

41%≤ X ≤ 54,99% Kurang Baik 

X ≤ 40,99% Tidak baik 

            Adaptasi: Arikunto (dalam Kuncoro, 2014: 29). 

 

b. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan kemampuan yang terjadi pada diri peserta 

didik baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor 

sebagai hasil dari pengalaman belajarnya. Hasil belajar merupakan nilai 

yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan pembelajaran yang diberikan 

oleh pendidik. Data hasil belajar peserta didik dalam penelitian ini 

menggunakan nilai mid semester mata pelajaran matematika peserta didik 

kelas V SD Se-gugus Dokter Wahidin Sudiro Husodo Kecamatan Metro 

Barat tahun pelajaran 2018/2019.  

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat 

pengumpul data. Jika alat pengumpul datanya cukup valid dan reliabel, maka 

datanya juga akan cukup valid dan reliabel begitupun sebaliknya. Tujuan 

utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non–tes. 

1. Pengertian teknik non-tes 

Teknik non-tes adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk 

memproleh informasi mengenai hal yang akan di teliti. Anas Sudijono 

(2015:65) dengan teknik non-tes penilaian atau evaluasi hasil belajar 
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peserta didik dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan 

dengan melakukan pengamatan secara sistematis dan memeriksa atau 

meneliti dokumen. 

 

2. Jenis teknik non-tes   

a) Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan 

langsung atau peninjauan secara langsung di lapangan. Sutrisno 

(dalam Sugiyono, 2016: 310) observasi adalah suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis 

dan psikologis. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk 

memperoleh data tentang kondisi sekolah atau deskripsi tentang 

lokasi penelitian yang dilaksanakan di kelas V SD Se-gugus Dokter 

Wahidin Sudiro Husodo Kecamatan Metro Barat. 

 

b) Studi Dokumentasi 

Ketika melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki 

benda benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lain 

sebagainya (Arikunto, 2016: 201). Dokumentasi dalam penelitian ini 

digunakan untuk mendapatkan sumber data sekunder yang berupa 

identitas peserta didik, pengetahuan tentang jumlah populasi dan 

untuk memperoleh data hasil belajar peserta didik melalui dokumen 

nilai ujian tengah semester peserta didik kelas V SD Se-gugus Dokter 

Wahidin Sudiro Husodo Kecamatan Metro Barat. 
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c) Kuesioner (angket) 

Menurut Arikunto (2016: 194) kuesioner  adalah  sejumlah  

pertanyaan tertulis  yang  digunakan  untuk  memperoleh  informasi  

dari  responden  dalam  arti laporan  tentang  pribadinya,  atau  hal-

hal  yang  ia  ketahui. Angket dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk memperoleh data primer dan merupakan teknik utama dalam 

pengumpulan data yaitu untuk memperoleh data mengenai minat 

belajar matematika peserta didik. 

 

Kuesioner (angket) ini dibuat dengan menggunakan skala Likert yang 

mempunyai empat kemungkinan jawaban tanpa jawaban netral, ini 

dimaksud untuk menghindari kecenderungan responden bersikap 

ragu-ragu dan tidak mempunyai jawaban yang jelas. Penyusunan 

angket minat belajar peserta didik di sekolah terdiri dari 40 item 

pertanyaan, berikut perinciannya. 

Tabel 6. Kisi-kisi instrumen minat belajar  

 

Variabel Indikator Sub Indikator 
Nomor 

Angket 

Minat 

Belajar 

1. Perasaan Senang 1) Kegemaran / 

senang pada 

pelajaran tematik 

 

1,2,3,4,5 

2) Mengulangi 

pelajaran tematik 6, 7, 8 

3) Memperhatikan 

pelajaran. 
9, 10, 11 

2. Ketertarikan 

Peserta Didik 

1) Senang berdiskusi 

di kelas 

12, 13,14 

2) Berusaha 

menjawab 

pertanyaan dari 

pendidik 

 

15, 16, 17,18 
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Indikator  Sub Indikator Nomor 

Angket 

 3) Keinginan untuk 

menambah sumber 

bacaan 

19, 20 

3. Perhatian  4) Mencatat materi 21, 22, 23 

5) Selalu mengerjakan 

latihan yang 

diberikan 

 

24, 25, 26, 

27, 28, 29 

6) Bersemangat dalam 

mengikuti 

pelajaran 

30, 31, 32, 

33 

 4. Keterlibatan  
1) Aktif dalam  

Pembelajaran 

34, 35, 36, 

37 

2) Aktif dalam 

berdiskusi 

38, 39, 40. 

Jumlah  40  

                  Adopsi : Safari (2015 : 152). 

 

H. Uji Prasyarat Instrumen 

Uji coba instrumen bertujuan untuk mengetahui data yang valid dan reliabel. 

Uji coba dilakukan pada 24 orang peserta didik kelas V B SD Negeri 04 Metro 

Barat yang merupakan bagian dari subjek penelitian namun tidak termasuk 

dalam sampel penelitian. 

1. Uji Validitas Instrumen 

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Arikunto (dalam Riduwan, 2014: 97) bahwa 

validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau 

kesahihan suatu alat ukur. Instrumen yang dikatakan valid berarti 

menunjukkan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid 

sehingga valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur. Untuk menguji validitas instrumen dapat 

menggunakan rumus Pearson Product Moment yang dikemukakan oleh  
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pearson dalam (Muncarno, 2015: 51) dengan rumus sebagai berikut: 

   𝐫𝐱𝐲꞊
𝐍∑𝐗𝐘 − (∑𝐗)(∑𝐘)

√{𝐍𝚺𝐗𝟐 − (𝚺𝐗)𝟐} . {𝐍𝚺𝐘𝟐 − (𝚺𝐘)𝟐}
 

Keterangan: 

rxy = Koefisien antara variabel X dan Y 

N = Jumlah sampel 

X = Skor item 

Y = Skor total 

Distribusi/tabel r  untuk α = 0,05  

Kaidah keputusan :   Jika rhitung > rtabel berarti valid, sebaliknya 

     Jika rhitung < rtabel berarti tidak valid atau drop out. 

 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa 

kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang 

sama. Menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus korelasi alpha 

cronbach seperti yang diungkapkan Kasmadi dan Nia (2014: 79), yaitu: 

𝐫𝟏𝟏 = (
𝐧

𝐧 − 𝟏
) . (𝟏 −

𝚺𝛔𝐢

𝛔𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥
) 

 

Keterangan: 

r11 = Reliabilitas instrumen 

Σσi = Varians skor tiap-tiap item 

σtotal = Varian total 

n = Banyaknya soal 

 

Untuk mencari varians skor tiap-tiap item (σi) digunakan rumus: 

 𝛔𝐢 =
∑𝐗𝐢

𝟐  − 
(∑𝐗𝐢)

𝟐

𝐍
𝐍

 

Keterangan: 

σi = Varians skor tiap-tiap item 

∑Xi
 = Jumlah item Xi 

N = Jumlah responden 
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Selanjutnya untuk mencari varians total (σtotal) dengan rumus: 

 𝛔𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 =
∑𝐗𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 

𝟐 −  
(∑𝐗𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥)

𝟐

𝐍
𝐍

 

Keterangan: 

Σtotal  = Varians total 

∑Xtotal
 = Jumlah X total 

N  = Jumlah responden 

 

Hasil perhitungan dari rumus korelasi alpha cronbach (r11) 

dikonsultasikan dengan nilai tabel r product moment dengan dk = N - 1, 

dan α sebesar 5% atau 0,05, maka kaidah keputusannya sebagai berikut: 

Jika r11 > rtabel berarti reliabel. 

Jika r11 < rtabel berarti tidak reliabel. 

 

I. Teknik Analisis Data 

Data yang didapat dari penelitian haruslah diuji prasyarat analisis data 

terlebih dahulu sebelum diuji hipotesis untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Berikut uji 

prasyarat analisis data dan uji hipotesis. 

1. Uji Prasyarat Analisis Data 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Terdapat beberapa cara 

yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data diantaranya 

dengan Uji Kertas Peluang Normal, Uji Liliefors, dan Uji Chi Kuadrat. 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode Uji Chi 
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Kuadrat (X2). Rumus utama pada metode Uji Chi Kuadrat (X2) seperti 

yang diungkapkan Riduwan (2014: 124) sebagai berikut: 

 𝑿𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠
𝟐 = ∑

(𝐟𝐨 − 𝐟𝐞)𝟐

𝐟𝐞

𝐤

𝐢=𝟏

 

Keterangan: 

X2
hitung = Nilai Chi Kuadrat hitung 

fo = Frekuensi hasil pengamatan 

fe = Frekuensi yang diharapkan 

 

Selanjutnya membandingkan X2
hitung dengan nilai X2

tabel untuk α = 0,05 

dan derajat kebebasan (dk) = k - 1, maka dikonsultasikan pada tabel Chi 

Kuadrat dengan kaidah keputusan sebagai berikut: 

Jika X2
hitung  < X2

tabel, artinya distribusi data normal, dan 

Jika X2
hitung > X2

tabel, artinya distribusi data tidak normal 

 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki 

hubungan yang linear atau tidak. Rumus utama pada Uji Linearitas 

yaitu dengan Uji-F, seperti yang diungkapkan Riduwan (2014: 128) 

berikut. 

𝐅𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 =
𝐑𝐉𝐊𝐓𝐂

𝐑𝐉𝐊𝐄
 

Keterangan: 

Fhitung = Nilai Uji F hitung 

RJKTC = Rata-rata Jumlah Tuna Cocok 

RJKE = Rata-rata Jumlah Kuadrat Error 

 

Selanjutnya menentukan Ftabel yaitu dk pembilang (k – 2) dan dk 

penyebut (n – k). Hasil nilai Fhitung dibandingkan dengan Ftabel dan 

selanjutnya ditentukan sesuai dengan kaidah keputusan: 
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Jika Fhitung <  Ftabel, artinya data berpola linier, dan 

Jika Fhitung >  Ftabel, artinya data berpola tidak linier. 

 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui makna hubungan antara variabel 

bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen). Hasil korelasi 

tersebut dapat di uji dengan rumus Korelasi Pearson Product Moment 

seperti yang diungkapkan pearson dalam (Mucarrno 2015: 51) yaitu: 

 𝐫𝐱𝐲꞊
𝐍∑𝐗𝐘−(∑𝐗)(∑𝐘)

√{𝐍𝚺𝐗𝟐−(𝚺𝐗)𝟐} .{𝐍𝚺𝐘𝟐−(𝚺𝐘)𝟐}

 

Keterangan: 

rxy = Koefisien (r) antara variabel X dan Y 

N = Jumlah sampel 

X = Skor variabel X 

Y = Skor variabel Y 

 

Korelasi dilambangkan dengan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari 

harga (-1 <  r  < +1), apabila nilai r = -1 artinya korelasi negatif sempurna; 

r = 0 artinya tidak ada korelasi; r = 1 berarti korelasi sangat kuat. Arti 

harga r akan dikonsultasikan dengan tabel 7 kriteria interpretasi koefisien 

korelasi nilai r. 

        Tabel 7. Kriteria interpretasi koefisien korelasi (r) 

 
Koefisien korelasi r Kriteria Validitas 

0,00 – 0,199 Sangat rendah  

0,20 – 0,399 Rendah  

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat  

0,80 – 1,000 Sangat kuat  

         Adopsi: Muncarno (2015: 51). 

Rumus selanjutnya adalah untuk mencari besar kecilnya kontribusi 

variabel X terhadap variabel Y dilakukan perhitungan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut. 
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KP = r2 x 100% 

 

Keterangan: 

KP = nilai koefisien diterminan 

r  = nilai koefisien korelasi 

(Sumber : Muncarno 2015:52) 

 

Pengujian lanjutan, jika terdapat hubungan antara variabel X dan variabel 

Y maka untuk mencari kebermaknaan atau kesignifikanan hubungan 

variabel X terhadap variabel Y akan diuji dengan Uji Signifikansi atau Uji-

F dengan rumus 

th =  
𝐫 √𝒏−𝟐 

𝒓√𝟏− 𝒓𝟐
 

Keterangan:  

th = Nilai t 

r  = Nilai koefisien korelasi 

n  = jumlah sampel 

 

Selanjutnya dikonsultasikan ke tabel t dengan dk = n-1 dan taraf kesalahan 

yang ditetapkan 0,05 dengan kaidah: 

Jika thitung > ttabel, artinya terdapat hubungan positif dan signifikan atau 

H0 ditolak dan Ha diterima. Jika Fhitung < Ftabel, artinya tidak terdapat 

hubungan positif signifikan atau H0 diterima dan Ha ditolak. Sehingga 

peneliti merumuskan hipotesisnya sebagai berikut : 

Ha : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara minat belajar 

dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas V SD Gugus 

Dokter Wahidin Sudiro Husodo kecamatan Metro Barat. 

H0 : Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara minat  

belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas V SD    

Gugus Dokter Wahidin Sudiro Husodo kecamatan Metro Barat. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

  

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar 

Matematika peserta didik kelas V SD Gugus Dokter Wahidin Sudiro Husodo 

Kecamatan Metro Barat. Hubungan antara variabel X (minat belajar di 

sekolah) dan variabel Y (hasil belajar) bertanda positif yaitu sebesar 0,462 

dengan kriteria “sedang”. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dengan kesimpulan di atas, maka peneliti 

memberikan saran kepada berbagai pihak yang terkait guna perbaikan dan 

untuk meningkatkan hasil belajarnya. Berikut rekomendasi peneliti. 

1. Pendidik 

Pendidik diharapkan dapat menumbuhkan minat belajar peserta didik 

yang disertai dengan bimbingan dan pembinaan secara berkesinambungan 

dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik 

secara optimal. 

2. Sekolah 

Pengelola sekolah diharapkan dapat menyediakan sarana-prasarana yang 
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lebih baik, sehingga peserta didik maupun pendidik dapat memanfaatkan 

sumber belajar dengan baik agar dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik yang optimal. 

 

3. Peneliti lain 

Peneliti menyarankan kepada peneliti lain untuk dapat mengembangkan 

variabel penelitian yang lebih bervariatif dari penelitian ini. Karena 

banyak faktor atau variabel lain yang berpengaruh terhadap hasil belajar 

peserta didik 
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