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A. PENDAHULUAN 

Belajar merupakan suatu kegiatan yang utama dalam pendidikan.Belajar 

dalam pendidikan matematika merupakan pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan seseorang, sebagai hasil dari pembelajaran yang ditempuhnya.Proses 

pembelajaran pada perguruan tinggi dapat berlangsung jika ada interaksi antara 

dosen sebagai tenaga pendidik dan mahasiswa sebagai penimba ilmu. Seorang 

mahasiswa belajar di perguruan tinggi, pastilah memiliki tujuan-tujuan yang 

hendak dicapai. Pada umumnya mahasiswa bertujuan untuk menimba ilmu yang 

diberikan dosen(Mustafidah & Suwarsito, 2012). Bagi mahasiswa ada yang 

memiliki target agar mendapatkan nilai baik dan lulus dengan baik pula. Adapun 

keberhasilan belajar bagi mahasiswa dapat dilihat dari ketuntasan hasil belajar 

yang diperoleh. Hasil belajar yang optimal bisa diperoleh jika ditunjang dengan 

kegiatan pembelajaran yang efektif. 

Proses pembalajaran yang efektif dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

mendukung yakni faktor ekternal dan faktor internal. Faktor ekternal merupakan 

faktor pendukung dari luar diri seseorang dan faktor internal merupakan faktor 

pendukung yang berasal dari dalam diri seseorang. Minat belajar merupakan 

faktor internal yang sangat berpengaruh pada proses pembelajaran dan hasil 

belajar di dalam faktor internal ada minat belajar yang sangat berpengaruh pada 

proses pembelajaran dan hasilnya.  Minat dapat diartikan sebagai suatu sifat yang 

relatif menetap pada seseorang. Adapun kondisi pembelajaran yang efektif 

dintunjukkan dengan adanya minat dan perhatian seseorang dalam belajar. 

Haltersebut menunjukan bahwa minat memiliki pengaruh yang besar terhadap 

suatu pembelajaran karena seseorang akan melakukan sesuatu sesuai dengan 

minatnya, begitu pula sebaliknya tanpa minat pada seseorang maka akan sulit 

untuk melakukan suatu kegiatan (Darwan & Sri Maria Ulfa, 2012). 

Minat sebagai salah satu faktor internal mempunyai peranan dalam proses 

pembelajaran menunjang hasil belajar peserta didik. Minat peserta didik terhadap 

pelajaran merupakan kekuatan yang akan mendorong peserta didik untuk belajar. 

Peserta didik yang berminat (sikapnya senang) kepada pelajaran akan tampak 

terdorong terus untuk tekun belajar. Namun, berbeda dengan peserta didik  yang 

memiliki sikap hanya untuk menerima pelajaran yang diberikan, peserta didik 
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hanya cenderung untuk tergerak mau belajar tetapi sulit untuk bisa terus tekun 

karena tidak ada faktor pendorongnya. Seseorang yang mempunyai minat 

cenderung akanmemperhatikan sesuatu, diikuti adanya ketertarikan dan perasaan 

senang sehingga menjadikan dirinya mau beraktivitas dalam kegiatan yang 

diminati. Minat muncul dari suatu kebutuhan dan  keinginan sehingga peserta 

didik terdorong untuk belajar yang akhirnya berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran. Seorang pelajar yang menaruh minat besar terhadap suatu 

pelajaran, maka dia akan memeberikan perhatian yang lebih banyak dari pada 

peserta didik yang menaruh minat belajar yang rendah. Perhatian pada pelajar 

itulah yang memungkan peserta didik untuk belajar lebih giat dan tekun, 

sehinggga mencapai hasil belajar yang diinginkan. Sejalan dengan Putri & Isnani 

(2015) menyatakan bahwa minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal 

untuk mencapai tujuan yang diminati, dan bagi peserta didik yang memiliki minat 

besar dalam pembelajaran maka akan senatiasa memberikan perhatian penuh 

dalam usahanya untui mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Artinya 

dapat dikatakan bahwa minat belajar mempengaruhi hasil belajar peserta didik.  

Penelitian yang dilakukan Nurhasanah & Sobandi (2016) menyatakan 

bahwa hasil belajar peserta didik yang belum baik menjadi salah satu 

permasalahan yang perlu diperhatikan dalam pendidikan. Penelitian Sukada, 

Sadia, & Yudana (2013) yang dilakukan di sebuah Sekolah Menengah Atas 

(SMA) pada pelajaran matematika menyatakan bahwa minat belajar masih dalam 

katagori cukup, dan juga hasil belajar peserta didik yang ada masih dalam 

kategori cukup. Darwan & Sri Maria Ulfa(2012) dalam penelitannya menyatakan 

bahwa minat belajarpeserta didik pada pelajaran matematika lebih tinggi yang 

menggunakan alat peraga dari pada yang tidak. Hal tersebut menunjukkan 

diperlukannya upaya untuk mendorong minat peserta didik terhadap pembelajaran 

yang dilakukan. Hamalik(2001) menyatakan bahwa minat adalah perubahan 

energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan 

dan reaksi untuk mencapai tujuan.Tanpa adanya tujuan, peserta didik tidak akan 

berminat untuk berbuat sesuatu. Seorang mahasiswa melakukan kegiatan belajar 

selalu mempunyai tujuan mengapa ia melakukan kegiatan belajar tersebut. Oleh 

karena itu, minat merupakan faktor penting dalam kegiatan belajar. Adanya minat 
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diharapkan dapat memperoleh hasil yang memuaskan dalam setiap kegiatan. 

Minat akan membantu seseorang mempelajari sesuatu, demikian pula minat 

belajar akan membantu mahasiswa untuk mempelajari materi kuliah yang 

diberikan oleh dosen. 

Selain itu, faktor yang berprngaruh pada proses pembelajaran adalah 

motivasi berprestasi siswa. Motivasi berprestasi merupakan faktor internal yakni 

yang berasal dari dalam diri seseorang. Seorang peserta didik yang mempunyai 

motivasi berprestasi tinggi tidak akan mudah goncang karena suatu rintangan atau 

permasalahan, lebih bergairah dalam aktivitas, serta dapat memacu diri untuk 

berprestasi. Motivasi berprestasi merupakan dorongan atau motif yangada dalam 

setiap diri siswa guna mengarahkan tingkah lakunya agar tercapainya suatu 

keberhasilan dalam belajar maupun pendidikannya(Aspriyani, 2017). Motivasi 

berprestasi juga dapat dimaknai sebagai daya dorong yang dapat menimbulkan 

keinginan seseorang dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. 

Untuk itu dimungkinkan dengan adanya motivasi berprestasi pada peserta didik, 

hasil belajar yang dicapai dapat  lebih baik (Uno, Umar, & Panjaitan, 2014). 

Penelitian yang dilakukan oleh Fadlin (2016) menunjukkan motivasi berprestasi 

peserta didik yang masih lemah, yang mana hal tersebut berdampak pada hasil 

belajar yang didapatkan. Artinya bahwa peserta didik dengan motivasi berprestasi  

yang tinggi dapat mendukung hasil belajar yang diperoleh yakni, semakin besar 

motivasi berprestasi seorang peserta didik maka memungkinkan semakin tinggi 

pula hasil belajar yang diperoleh. Begitu pula penelitian yang di lakukan 

Aspriyani (2017) menunjukkan bahwa motivasi berprestasi memberikan pengaruh 

terhadap kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah matematis, yang 

artinya hal tersebut dapat menunjang hasil belajar peserta didik, temasuk prestasi 

belajar yang akan diperoleh. 

Dari beberapa fakta yang ada, menunjukkan bahwa minat belajar dan 

motivasi berprestasi menunjang proses pembelajaran. Untuk itu bagi dosen selaku 

tenaga pendidik pada perguruan tinggi, untuk dalam mencapai tujuan 

pembelajaran agar sesuai dengan target yang diinginkan memerlukan perlu 

adanya upaya mendorong minat dan motivasi berprestasi mahasiswanya. Seperti 

kita ketahui pelajar di lingkungan pergururan tinggi cukup beragam. Mahasiswa 
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memiliki latar belakang sekolah dan lingkungan sosial yang bermacam-macam. 

Motivasi untuk kuliah dan pemilihan jurusan pun setiap mahasiswa beragam. 

Untuk itu dalam upaya pemilihan metode yang akan digunakan dalam 

pembelajaran, seorang tenaga pendidik diharapkan mengenali dan mengetahui 

bagaimana minat belajar peserta didik dan motivasinya untuk berprestasi. 

Berdasarkan uraian di atas bisa diketahui bahwasanya sangatlah penting 

untuk mengetahui minat belajar dan motivasi berprestasi pada peserta didik yang 

cukup beragam. Keberagaman tersebut memungkinkan berpengaruh pada proses 

pembelajaran dan hasil belajar yang dicapai mahasiswa. Sehingga sangatlah 

penting untuk mengetahui minat belajar dan motivasi berprestasi mahasiswa. Oleh 

karena itu, akan dilakukan penelitian sebagai bahan penyusunan laporan tugas 

akhir skripsi mengenai “bagaimana minat belajar dan motivasi berprestasi 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika?”. 

B. KAJIAN PUSTAKA 

1. Pembelajaran Matematika 

Matematika merupakan ilmu universal yang berguna bagi kehidupan 

manusia dan juga mendasari perkembangan teknologi modern, peran matematika 

cukup penting dalam kehidupandan memajukan daya pikir manusia.(As’ari, 

Tohir, Valentino, Imron, & Taufiq, 2017).Pentingnya matematika dalam 

kehidupan, sehingga pembelajaran matematika diajarkan sejak dini dari sekolah 

dasar sampai mahasiswa di perguruan tinggi. 

Pada pembelajaran matematika mahasiswa diharapkan dapat mencapai 

tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran matematika antara lain 

memahami konsep matematika, menggunakan pola sebagai dugaan dalam 

penyelesaian masalah dan membuat generalisasi berdasarkan fenomena atau data 

yang ada, dan menggunakan penalaran pada sifat matematika (As’ari et al., 2017). 

Jika tujuan bembelajaran tersebut telah dicapai, maka hasil pembelajaran akan 

sesuai yang diharapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut itu semua, maka peran 

minat belajar dan motivasi berprestasi pada mahasiswa sangatlah penting. 

 

2. Minat Belajar  
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Suatu proses pembelajaran, minat merupakan kegiatan yang dilakukan 

peserta didik dalam melakukan proses belajar. Terdapat beberapa  pendapat yang 

dikemukakan mengenai pengertian minat. Diantaranya adalah Slameto (2010) 

yang menyatakan bahwa minat merupakan kecenderungan untuk memperhatikan 

dan mengenang beberapa kegiatan, disertai rasa suka dan ketertarikan dari dalam 

diri seseorang pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Hal ini 

dsampaikan olehRauf(2013) yang menyatakan minat adalah kecenderungan jiwa 

seseorang terhadap sesuatu yang terdiri dari perasaan senang, memperhatikan, 

kesungguhan, adanya motif dan tujuan dalam mencapai suatu tujuan.  

Minat dapat diartikan kecenderungan sifat yang terorganisir berdasarkan 

dari pengalaman seserorang atau individu untuk mencari keterangan atau fakta-

fakta dari sebuah objek, aktivitas atau kegiatan, pemahaman, skill, tujuan 

perhatian atau murni ingin mahir dalam hal tertentu(Djamarah, 2008). Seseorang 

yang berminat pada suatu hal itu sama sekali tidak akan menghiraukan sesuatu 

yang lain. Dari beberapa definisi yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa 

minat adalah kecenderungan peserta didik untuk memusatkan perhatian, rasa suka 

dan ketertarikan pada suatu objek atau keadaan tertentu dalam hal ini adalah 

belajar. 

Minat pembelajaran matematika pada peserta didik di perguruan tinggi 

pembelajaran matematika, minat dapat diartikan perasaan senang dan 

kesungguhan serta kecenderungan mahasiswa dalam memperhatikan 

pembelajaran dan memahami materi yang diberikan oleh dosen. Mahasiswa yang 

memiliki minat belajar tidak akan mudah menyerah ketika menemukan materi 

yang dianggapnya sulit atau ketika ditemukannyapersoalan baru, bahkan 

cenderung mau belajar menyelesaiakan masalah matematika dengan baik. 

Minat merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh pada proses 

pembelajaran Pada suatu proses belajar minat merupakan hal yang berpengaruh 

didalamnya. Jika minat yang dimiliki seseorang itu tinggi maka tidak akan mudah 

menyerah atau putus asa dalam usaha mencapai tujuan belajarnya. Oleh karena itu 

fungsi minat dalam pembelajaran sangatlah penting. Seperti yang diungkapkan 

oleh Kompri(2017) bahwa fungsi minat dalam belajar lebih besar sebagai 

motivating force yaitu sebagai kekuataan yang mendorong seseorang untuk 
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belajar. Mahasiswa yang berminat pada pelajaran akan tampak terdorong untuk 

terus tekun belajar, berbeda dengan peserta didik/mahasiswa yang sikapnya hanya 

menerima pelajaran, mereka hanya tergerak untuk mau belajar tapi sulit untuk 

terus tekun karena tidak ada pendorongnya. Oleh karena itu, untuk memperoleh 

hasil yang baik dalam belajar seorang peserta didik harus mempunyai minat 

terhadap pelajaran sehingga akan terdorong untuk terus belajar. 

Minat belajar pada setiat individu umumnya bervariasi, antar individu 

yang dengan yang lain tidaklah sama. Hal tersebut dikarenakan minat belajar 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada umumnya faktor yang mempengaruhi 

minat peserta didik dibagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal merupakan faktor yang muncul dari dalam diri seseorang. Faktor 

internal terdiri dari beberapa hal. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Slameto 

(dalam Kompri, 2017) bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi minat belajar 

pesrta didik, yaitu: a)faktor jasmani, termasuk faktor kesehatan dan cacat tubuh; 

b)faktor psikologis; dan c)faktor kelelahan, termasuk kelelahan jasmani dan 

kelelahan rohani. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi minat mahasiswa 

dalam belajar. Agar mahasiswa memiliki minat yang baik, maka ketiga faktor 

tersebut juga harus dalam keadaan baik.  

Sedangkan faktor eksternal atau lingkungan yang dimaksud  adalah segala 

sesuatu yang berada diluar diri peserta didik yang dapat mempengaruhi minat 

belajar peserta didik. Utami (2016) menyebutkan bahwa untuk menumbuhkan 

minat belajar sehingga seorang pelajar dapat menikmati belajarnya maka 

diperlukan lingkungan belajar yang baik dan mendukung serta dukungan dari 

berbagai pihak. Faktor utama yang mempengaruhi minat belajar adalah cara 

mengajar guru, karakter guru, suasana kelas yang nyaman dan tenang, dan  

fasilitas belajar yang digunakan (Aritonang, 2008). Pendapat lain dikemukakan 

(Kompri, 2017) yang menyatakan bahwa minat peserta didik dalam mengikuti 

kegatan pembelajaran ditentukan oleh sorang pendidik, bahan pelajaran yang 

diberikan, metode pengajaran yang dipakai, media pengajaran, dan lingkungan 

belajar.  

Adapun untuk mengetahui minat belajar peserta didik diperlukannya 

indikator sebagai pemantau atau petunjuk kearah minat tentunya harus ada 
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indikator yang digunakan sebagai pemantau atau petunjuk kearah minat.Kompri 

(2017) menyatakan bahwa indikator minat sebagai alat pemantau yang dapat 

memberikan petunjuk ke arah minat belajar yang dapat dikenali pada peserta didik 

dalam proses belajar adalah sebagai berikut: a)perasaan senang, seorang peserta 

didik yang memiliki perasaan senang atau suka terhadap susatu pelajaran maka 

sama sekali tidak ada perasaan terpaksa dalam mempelajari bidang tersebut; 

b)perhatian dalam belajar, perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa 

terhadap pengamatan, pengertian, dan sebagainya dengan mengesampingkan yang 

lain. Seorang peserta didik yang mempunyai minat, akan berusaha memperhatikan 

penjelasan dari guru atau dosen; c) bahan pelajaran dan sikap pengajar, yang 

dimaksud adalah ketertarikan peserta didik terhadap pengajar dan apa yang 

diajarkan; d)manfaat dan fungsi mata pelajaran, peserta didik terdorong untuk 

mempelajari suatu pelajaran dan merasakan manfaatnya dalam belajar. 

 Slameto (2010) menyatakan bahwa minat belajar dapat diukur melalui 4 

indikator yaitu:a)ketertarikan untuk belajar, seorang peserta didik yang berminat 

terhadap suatu pelajaran akan memilii perasaan ketertarikan terhadap pelajaran 

yang dipelajari, menunjukkan sikap rajin, antusisas, dan mengikuti pelajaran 

dengan rasa senang tanpa ada paksaan; b)perhatian dalam belajar, seorang peserta 

didik akan mempunyai perhatian dalam belajar jika jiwa dan pikirannya terfokus 

dengan apa yang dipelajari; c)motivasi belajar, peserta didik yang memiliki minat 

dalam belajar akan berusaha dan memiliki dorongan yang secara sadar untuk 

belajar dan mewujudkan perilaku yang terarah untuk mencapai tujuan dalam 

interaksi belajar; d)pengetahuan , jika peserta didik berminat pada suatu pelajaran 

maka akan mempunyai pengetahuan yang luas tentang pelajaran yang pelajari 

termasuk manfaat yang didapatnya dari belajar. Dari uraian tersebut maka 

indikator untuk mengukur minat belajar peserta didik dalam penelitian adalah 

empat hal, yakni: a)perasaan senang; b)perhatian; c)ketertarikan; dan d)manfaat. 

3. Motivasi Berprestasi  

Motivasi berprestasi diartikan sebagai keinginan dalam mencapai prestasi 

sebaik-baiknya dengan tolak ukur diri sendiri (internal) atau orang lain 

(eksternal), yang mana motivasi merupakan dorongan atau sikap yang 

membangun untuk berbuat, menentukan arah dan menerima semangat untuk 
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meraih prestasi belajar(Toding, David, & Pali, 2015). Sejalan dengan yang 

diungkapkap (Uno et al., 2014)bahwa yang dimaksud motivasi berprestasi adalah 

daya dorong yang dapat menimbulkan keinginan seseorang dalam melakukan 

sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Lebih lanjut di jelaskan bahwa peserta 

didik yang memiliki motivasi berprestasi akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut 

dlaam kinerjanya: a)terdorong mengerjakan tugas dan melakukan aktivitas yang 

sulit, tetapi cukup realistis dalam menyelesaikan tugasnya itu; b)gigih dalam 

setiap aktivitas belajarnya; 3)mengulangi aktivitas yang dinggap gagal; 

4)mengerjakan setiap aktivitas, walaupun dinggap sulit dan penuh tantangan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan 

daya dorong dari setiap peserta didik untuk melakukan kegiatan dalam hal ini 

adalah belajar, guna mencapai tujuan prestasi yang diinginkan.Motivasi 

berprestasi dalam pembelajaran matematika berarti daya dorong peserta didik 

untuk berusaha belajar, memahamai dan menyelesaiakan masalah-masalah 

matematika yang diberikan untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Artinya 

ketika peserta didik diberikan permasalahan matematika, maka dia akan berusaha 

untuk bisa menyelesaiakannya. Seorang pendidik perlu mengetahui sejauh mana 

kebutuhan peserta didiknya untuk berprestasi, guru diharapkan dapat 

memanipulasi motivasi, atau memberika tugas-tugas yang sesuai untuk peserta 

didik. 

Motivasi yang ada pada diri seseorang pada umumnya dipengaruhi oleh 

dua aspek, yakni aspek intrinsik dan ekstrinsik.motivasi intrinsik yaitu motivasi 

yang berfungsi tanpa adanya ransangan dari luar, dalam diri individu sudah ada 

suatu dorongan untuk melakukan tindakan(Haryani & Tairas, 2014).Adapun 

faktor yang berkaitan intrinsik adalah: a)kepentingan yang khusus bagi seseorang, 

menghendaki dan menginginkan merupakan hal yang unik baginya; 

b)kepentingan keinginan dan hasrat seseorang adalah juga karena untuk 

kesemuanya ditentukan oleh faktor yang membentuk kepribadiannya, penampilan 

biologis, psiologis dan psikologisnya. 

Aspek yang mempengaruhi selanjutnya adalah motivasi ekstrinsik, yaitu 

merupakan motif yang aktif dan berfungsi karena adanya dorongan atau 

ransangan dari luar seseorang. Tujuan yang diinginkan dari tingkah laku yang 
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digerakkan oleh motivasi ekstrinsik terletak diluar tingkah laku tersebut. Seperti 

MenurutDimyati & Mudjiono(2006) bahwa motivasi ekstrinsik adalah dorongan 

terhadap prilaku seseorang yang ada diluar perbuatan yang dilakukannya. 

Seseorang melakukan Orang berbuat sesuatu, dikarena dorongan dari luar seperti 

adanya hadiah dan menghindari hukuman, atau dalam pembelajaran matematika 

bisa berupa hasil belajar yan akan diperoleh peserta didik. 

Motivasi berprestasi pada seorang individu umumnya juga bervarisasi. 

Komponen motivasi berprestasi yang membedakan individu dengan motivasi 

berprestasitinggi dan rendah, yaitu:individu yang memiliki motivasi berprestasi 

tinggi merasa bertanggung jawab atas tugas yang dikerjakannya dan tidak akan 

meninggalkan tugas itu sebelum berhasil menyelesaikannya, memilih tugas 

dengan taraf kesulitan sedang dan berani mengambil resiko bila mengalami 

kegagalan, cenderung kreatif dan tidak menyukai pekerjaan rutin, menyukai 

umpan balik karena memperhatikan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya dan 

akan berusaha menyelesaikan setiap tugas dalam waktu secepat mungkin dan 

seefisien mungkin (Toding et al., 2015). Sebagaimana yang dijelaskan oleh 

McCleland bahwa orang yang berorientasi pada prestasi mempunyai karakteristik-

karakteristik sebagai berikut: 1)menyenangi situasi yang menuntut tanggung 

jawab pribadi untuk memecahkan masalah; 2)cenderung mengambil resiko yang 

moderat dibanding dengan resiko rendah atau tinggi; 3)selalu mengharapkan 

balikan nyata termasuk berupa saran dan kritik terhadap kinerja yang telah 

dilakukan. Kemudian untuk menumbuhkan motivasi berprestasi yang lebih tinggi, 

maka perlu diciptakan suatu lingkungan yang kondusif sehingga seseorang dapat 

menyelesaikan pekerjaan secara baik. 

Terkait dengan karakteristik yang telah disebukan, motivasi berprestasi 

memiliki dimensi dan indikator. Uno et al.(2014)dimensi dan indikator motivasi 

breprestasi adalah sebagai berikut: a) dimensi tanggung jawab, meliputi kerja 

keras, tanggung jawab, pencapaian tujuan, menyatu dengan tugas; b) dimensi 

prestasi yang dicapai, meliputi dorongan untuk berhasil, Umpan balik, Berusaha 

unggul; c) dimensi pengembangan diri, meliputi peningkatan keterampilan, 

keinginan untuk maju; d) dimensi kemandirian, meliputi  bekerja secara mandiri, 

dan  menyukai tantangan. 
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Secara ringkas indikator motivasi berprestasi dapat di rumuskan sebagai 

berikut: a)tanggung jawab dan kerja kerasa dalam belajar; b)menyukai tantangan; 

c) pencapaian prestasi; d)memiliki tujuan; dan e) mempertimbangkan resiko 

4. Minat Belajar dan Motivasi Berprestasi 

Suatu kegiatan pembelajaran minat sangat berperan didalamnya, yakni suatu 

kegiatan pembelajar akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan seperti yang 

diharapkan jika terdapat minat pada peserta didiknya. Sehingga minat  berperan 

dalam mencapai hasil belajar yang diharapkan, termasuk prestasi belajar. Prestasi 

belajar tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, karena kegiatan belajar adalah 

proses dan prestasi belajar adalah hasil dari proses. Salah satu faktor yang berasal 

dari dalam diri siswa yang mempengaruhi prestasi belajar adalah motivasi. 

Motivasi berprestasi adalah keinginan berbuat sebaik mungkin tanpa banyak 

dipengaruhi kebanggaan dan pengaruh sosial, melainkan demi kepuasan 

pribadinya(Savitri, Sujana, & Wiarta, 2017). Peserta didik yang termotivasi akan 

menunjukkna minatnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas belajar, merasakan 

keberhasilan diri, mempunyai usaha-usaha untuk sukses, dan mempunyai strategi-

strategi kognitif dan afektif dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 

diberikan(Wahyuni, 2010).  

Minat belajar dan motivasi memiliki peran penting dalam kegiatan 

pembelajaran.Keduanya berperan dalam mendorong mahasiswa untuk belajar. 

Minat belajar dan motivasi yang baik akan meningkatkan kesungguhan belajar, 

sehingga kegiatan pembelajaran semakin optimal dan memungkinkan lebih 

mudah dalam mencapai tujuan belajar. 

C. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, di mana 

pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang yang diamati, dan pendekatan kuantitatif yang berupa 

pengumpulan dan pengukuran data berupa angka. Jenis penelitian yang akan 

dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif, yakni untuk mendeskripsikan minat 

belajar dan motivasi berprestasi mahasiswa prodi pendidikan matematika. 
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2. Subjek, Tempat dan Waktu Penelitian 

Subjek pada penelian ini adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika 

UMM angkatan 2017.Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui minat belajar 

dan motivasi berprestasi mahasiswa angkatan 2017 yang baru masuk.Penelitian 

ini dilakukan pada tanggal 23-27 April 2018 di lingkungan Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam 

penelitian.Prosedur penelitian ini dimulai dari tahap awal sebagai persiapan 

penelitian. Persiapan yang dilakukan meliputi penyusunan dan mempersiapkan 

instrumen yang akan digunakan untuk penelitian, yakni kuesioner minat belajar 

mahasiswa dan kuesioner motivasi berprestasi mahasiswa, serta pedoman 

wawancara.  Penyusunan kuesioner berdasarkan indikator yang telah diuraikan 

sebelumnya, kemudian dikembangkan menjadi beberapa aspek 

pernyataan.Pedoman wawancara disusun sesuai dengan kuesioner yang telah 

disusun, dengan tujuan untuk melengkapi atau mendukung data dari pengisian 

kuesioner. 

Selanjutnya tahap kedua adalah pelaksanaan penelitian.Tahap ini diawali 

dengan peneliti memberikan penjelasan kesediaan pada mahasiswa prodi 

metematika angkatan 2017 untuk mengisi kuesioner minat belajar dan motivasi 

berprestasi di setiap kelas.Setelah data kuesioner diperoleh, peneliti memilih tiga 

anak di masing-masing kelas A, B, dan C untuk diwawancarai. 

Setelah proses penelitian, tahap berikutnya adalah proses analisis data 

terkait hasil data kuesioner dan wawancara yang telah dilakukan. Langkah terahir, 

menyimpulkan hasil penelitian dan membuat laporan hasil penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data yang 

berhubungan dengan penelitian adalah berupa kuesioner dan wawancara. Adapun 

uraian lengkapnya sebagai berikut: 

a. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti, 

dengan cara memberikan sejumlah pernyataan tertulis kepada mahasiswa sebagai 



12 

 

responden untuk dijawab sesuai dengan keadaan mahasiswa. Pengisian kuesoiner 

dilakukan pada awal pengumpulan data sebelum menggunakan teknik 

berikutnya.Data tersebut dapat diolah dan memberikan informasi seputar minat 

belajar dan motivasi berprestasi mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika. 

Kuesioner ini diberikan kepada mahasiswa prodi pendidikan matematika angkatan 

2017 pada kelas A,B, dan C. 

b. Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang dikakukan dengan cara tanya jawab secara 

langsung antara peneliti dengan mahasiswa prodi pendidikan matematika 

mengenai masalah yang diteliti, yakni fokus pada minat belajar dan motivasi 

berprestasi mahasiswa. Wawancara dilakukan setelah mahasiswa selesai 

mengerjakan kuesioner minat belajar dan motivasi berprestasi. Tujuan 

dilakukannya wawancara adalah untuk mempertegas dan melengkapi data 

kuesioner. Pemilihan responden untuk diwawancarai yakni masing-masing atau 

mahasiswa dari gabungan kategori minat belajar dan motivasi berprestasi yaitu 

kategori tinggi, sedang, dan rendah.Mahasiswa yang diwawancarai pada 

penelitian ini sejumlah enam mahasiswa diambil  dari kelas A, B, dan C.  

5. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara dan 

lembar kuesioner. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner minat belajar dan 

kuesioner motivasi berprestasi yang disusun berdasarkan skala Likert yang 

dimodifikasi menjadi empat jawaban, yaitu sangan sesuai (SS), sesuai (S), tidak 

sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). Skor pemberian tergantung bentuk 

pernyataan. Pernyataan positif (+), skor masing-masing adalah SS=4, S=3, TS=3, 

STS=1, sedangkan untuk pernyataan negatif (-) skor masing-masing adalah SS=1, 

S=2, TS=3, STS=4. Kuesioner diisi sesuai dengan keadaan responden. 

a. Lembar Kuesioner Minat Belajar 

Merupakan beberapa pernyataan tertulis yang diberikan kepada mahasiswa 

untuk dijawab secara tertulis pula.Pernyataan yang diberikan merupakan 

serangkaian pernyataan seputar seberapa besar rasa senang atau ketertarikan 

mahasiswa terhadap pembelajaran matematika. Pernyataan disusun berdasarkan 

indikator yang telah disesuaikan pada bab sebelumnya dan dikembangkan oleh 
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peneliti. Indikator yang dimaksud adalah perasaan senang, perhatian, ketertarikan, 

serta manfaat yang diperoleh dari pembelajaran matematika. Selain itu terdapat 

pertanyaan untuk memperkuat pernyataan 12 dan 13, yakni untuk menunjukkan 

bahwa memang ada beberapa mata kuliah yang menarik dan dirasa sulit dipahami. 

Artinya tidak semuanya sama, namun data tidak dianalisis secara rinci. 

Tabel 1 Kisi-kisi kuesioner minat belajar 

Indikator Aspek-aspek Indikator 
Nomor Soal 

+ - 

Perasaan senang 

1.     Belajar dengan senang 1   
2.     Semangat belajar di kelas 2   
3.     Tidak mudah bosan 3   

4.     Belajar secara rutin 4 5 

Perhatian 
1.       Mendengarkan dengan baik, ketika dosen 

sedang menjelaskan materi. 
6 

  

  
2.       Mengerjakan semua tugas yang diberikan 

dengan baik. 
8 

7 

  

3.       Memahami semua penjelasan dosen baik 

dari awal sampai akhir dalam proses 

pembelajaran yang berlangsung. 

9 

10 

  

4.       Memfokuskan pusat perhatian terhadap 

pembelajaran matematika yang sedang 

berlangsung. 

11 

  
Ketertarikan 1.    Matematika pelajaran yang menarik 12   
  2.    Matematika mudah dipahami 14 13 
  3.    Keinginan untuk  bias 15 16 
Manfaat 1.    Belajar untuk meningkatkan prestasi 17 18 
  2.    Belajar untuk kepentingan diri sendiri 20 19 

 

a. Lembar Kuesioner Motivasi Berprestasi 

Kuesioner yang diberikan kepada responden berisi serangkaian pertanyaan 

yang memuat lima indikator yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, yakni 

tanggung jawab dan kerja kerasa dalam belajar, menyukai tantangan, pencapaian 

prestasi, memiliki tujuan, dan mempertimbangkan resiko. Kemudian kelima 

indikator tersebut diturunkan menjadi beberapa aspek dan selanjutnya dibuat 

pernyataan-pernyataan untuk mengukur motivasi berprestasi mahasiswa. 
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Tabel 2 Kisi-kisi kuesioner motivasi berprestasi 

Indikator Aspek Indikator 
Nomor Soal 

+ - 

Tanggung jawab dan kerja 

keras dalam belajar 

1.       Belajar dengan tekun 1 6 
2.       Mahasiswa bisa menyatu dengan tugas 

yang ada 
2 

7 
3.       Terus berusaha memperbaiki hasil belajar 

yang kurang maksimal 
3, 4 

  
4.       Terus berusaha sampai mecapai target yang 

diinginkan 
5 

8 

Menyukai tantangan 

1.       Selalu berusaha sekalipun dihadapkan soal 

yang sulit 
9 

13 
2.       Selalu berusaha ketika dihadapkan dengan 

hal baru 
10 

14 

3.       Tertarik dengan permasalahan yang sulit 11, 12   

Pencapaian prestasi 

1.       Mengharapkan adanya umpan balik 15 18 
2.       Adanya dorongan untuk berhasil 16 19 

3.       Semkin bersemangat dan berusaha unggul 17 
  

Memiliki tujuan  

1.       Memiliki harapan berprestasi 20   
2.       Memiliki dan merencanakan tujuannya 

dalam belajar 
21, 24 

23 
3.       Membuat perencanaan jangka panjang 

untuk mencapai cita-cita yng diinginkan 
22 

  

Mempertimbangkan resiko 
1.       Salalu mempertimbangkan resiko untuk 

meminimalisir kegagalan 
25 

  
Sebelum instrumen digunakan untuk menghimpun data penelitian, terlebih dahulu 

dilakukan uji coba agar valid dan reliabel. 

1. Validitas 

Validitas mempunyai arti sejauh mana suatu alat ukur tepat dalam 

mengukur suatu tes. Adapun untuk meneliti kuesioner yang akan diujikan 

validitas peneliti menggunakan validitas logis dan validitas empiris. 

a. Validitas logis yaitu memvalidasi kuesioner kepada para ahli, dalam 

hal ini adalah dosen matematika. Validitas logis diperoleh berdasarkan 

penilaian dari dosen matematika. Lembar validasi yang telah diisi 

validator dianalisis untuk mengetahui kelayakan dari instrumen yang 

digunakan. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk 

menganalisis data hasil lembar validasi adalah sebagai berikut: 

1) Memberi skor pada lembar validasi. Aturan dalam pemberian skor 

pada butir pernyataan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
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Tabel 3  Aturan Pemberian Skor Validasi 

Kategori Skor 

Kurang 1 

Cukup 2 

Baik 3 

Sangat Baik 4 

 Sumber: (Mulyatiningsih, 2011) 

 

2) Persentase setiap aspek yang diperoleh kemudian dicocokkan 

menjadi kategori instrumen sehingga dapat diambil kesimpulan 

mengenai instrumen tersebut. Presentase skor validasi didasarkan 

pada kriteria skor, didasarkan pada kategori tabel berikut: 

Tabel 4  Aturan Tingkat Penilaian dan Kategori Validasi 

% Kategori 

            Sangat Layak / Sangat Baik 

             Layak/ Baik 

            Cukup/ Cukup 

             Tidak Layak/ Kurang baik 

            Sangat Tidak Layak /Sangat Kurang 

   Sumber: (Mulyatiningsih, 2011) 

b. Validitas empiris, untuk menghitung hubungan dari setiap pernyataan. 

Teknik korelasi yang dipakai ialah teknik korelasi product moment 

dengan bantuan Statistical Product and Service Solution for window 

(SPSS). Sebelumnya kuesioner ini akan diujicobakan terlebih dahulu 

kepada mahasiswa prodi pendidikan matematika di luar subjek 

penelitian kemudian dihitung kevalidannya menggunakan SPSS. Valid 

tidaknya item dilihat berdasarkan nilai r hitung dan r tabrl, yakni r 

hitung lebih dari r tabel maka item dikatakan valid. Berdasarkan hasil 

perhitungan validitas kuesioner yang telah diuji cobakan, kuesioner 

minat belajar keseluruhan 20 item adalah valid. Sedangkan kuesioner 

motivasi berprestasi terdapat item yang tidak valid, yakni item 8, item 

18, dan item 20. Sehingga angket valid adalah 22 item. 

2. Reliabilitas 

Suatu skala dikatakan reliabel apabila jawaban dari responden 

adalah sama atau konsisten dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas bertujuan 

untuk mengukur konsistensi jawaban seseorang terhadap pernyataan yang 

diberikan pada instrumen penelitian. Pengujian reliabilitas menggunakan 

Alpha Cronbach’s yang dihitung menggukan SPSS. Menurut Guilford 

dalam Erliana (2015) kriteria koefisien reliabilitas adalah sebagai berikut. 
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Tabel 5 kriteria koefisien reliabilitas 

Rentang (t) Kategori 

t  0,90 

0,70   t   0,90 

0,40   t  0,70 

0,20  t   0,40 

0,0   t   0,20 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

Sumber : (Putra, Sholeh, & Widyastuti, 2014) 

6. Teknik Analisis Data 

Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dengan tahapan sebagai 

berikut: 

1. Reduksi 

a.  Data kuesioner, memuat data minat belajar dan motivasi berprestasi yang 

dianalisis dengan cara seperti berikut 

Tabel 6 Pengkategorian Minat Belajar Motivasi Berprestasi Mahasiswa 

Kategori  Rumus 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

X  (Mean + 1,0 SD) 

(Mean – 1,0 SD)   X   (Mean + 1,0 SD) 

X   (Mean – 1,0 SD) 

Keterangan :  X = skor total angket 

   SD= Standart Deviasi 

Sumber : (Rusmiati, 2017) 

b.  Data wawancara, data ini dianalisis dengan mencatat hal-hal penting 

berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa. Data yang tidak penting 

tidak dicantumkan. 

2. Penyajian data 

a. Data kuesioner disajikan melalui tabel hasil analisis deskriptif mengenai 

minat belajar dan motivasi berprestasi mahasiswa 

b. Data wawancara dianalisis secara deskriptif 

3. Kesimpulan  

Data analisis hasil kuesioner disiimpulkan baik kategori secara keseluruhan 

maupun perindikator dan diperkuat dengan hasil wawancara yang telah 

dilakukan. 

D. HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini mengenai minat 

belajar dan motivasi berprestasi mahasiswa programstudi pendidikan matematika, 

yang telah dilaksanakan di lingkungan Universitas Muhammadiyah 
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Malang.Penyajian hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat belajar 

dan motivasi berprestasi mahasiswa program studi pendidikan matematika. 

1. Minat Belajar Mahasiswa 

 Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Analisis pada 

penelian ini meliputi perhitungan data mean, standar deviasi, nilai maksimum 

dan nilai minimum dari hasil kuesiner minat belajar yang telah diisi oleh 

mahasiswa. Hasil analisis deskriptif mengenai minat belajar mahasiswa 

diperoleh nilai mean 57.15 dengan std deviasi 4.864, yang mana dengan 

pengkategorian yang merujuk pada tabel 6 menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan mayoritas mahasiswa memiliki minat belajar dengan kategori 

sedang, yakni 75%, lainnya 12% dengan minat belajar tinggi dan 13% 

mahasiswa dengan minat belajar rendah.  

 Selanjutnya setelah data dianalisis secara keseluruhan, data dianalisis 

berdasarkan indikator yang diukur. Hasil analisis data minat belajar setiap 

indikator sebagai berikut: 

Tabel 7Hasil Analisis Deskriptif Indikator Minat Belajar 

Indikator Min  Max Sum  Mean  Std. 

Deviation 

Perasaan senang  10 20 1817 13.77 1.610 

Perhatian  12 22 2238 16.95 1.933 

Ketertarikan  10 20 1945 14.73 2.045 

Manfaat  9 16 1544 11.70 1.387 

Berdasarkan tabel 7 diatas menunjukkan skor kuesioner yang diperoleh 

mahasiswa setiap indikatornya.Kemudian minat belajar mahasiswa pada masing-

masing indikator dikategorikan dengan merujuk pada tabel 6, maka diperoleh 

hasil pengkategorian sebagai berikut : 

Tabel 8 Persentase Hasil Kategorisasi Indikator Minat Belajar 

Indikator 
Tinggi sedang Rendah 

% F % F % F 

Perasaan Senang 14.40 19 65.15 86 20.45 27 
Perhatian 17.40 23 60.60 80 22 29 
Ketertarikan 17.40 23 67.40 89 15.2 20 
Manfaat 12.10 16 67.40 89 20.50 27 

Berdasarkan tabel 8, dapat diketahui bahwa persentase minat belajar 

mahasiswa pada kategori “tinggi” paling besar pada indikator perhatian dan 

ketertarikan, yakni 17.40% atau sebanyak 23 mahasiswa. Kemudian perasaan 
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senang dengan 19 mahasiswa, dan manfaat dengan 16 mahasiswa. Selanjutnya 

persentase mahasiswa dengan kategori “sedang” paling besar pada indikator 

ketertarikan dan manfaat yakni 67.40% atau sebesar 89 mahasiswa, kemudian 

perasaan senang dengan 86 mahasiswa, dan terahir perhatian dengan 80 

mahasiswa. Sementara itu, kategori minat belajar dengan indikator “rendah” 

paling besar pada indikator perhatian yakni 22% atau sebanyak 29 mahasiswa, 

selanjutnya perasaan senang dan manfaat dengan 27 mahasiswa, terahir 

ketertarikan dengan 20 mahasiswa. 

Setelah itu, setiap indikator dianalisis berdasarkan hasil perhitungan skor 

rata-rata setiap indikator minat belajar. Adapun hasil rata-rata skor setiap 

indikator minat belajar adalah sebagai berikut : 

Tabel 9. Hasil Rata-rata Indikator Minat Belajar 

Indikator Rata-rata 

Perasaan senang 2.75 

Perhatian 2.83 

Ketertarikan 2.95 

Manfaat 2.92 

  

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui rata-rata skor minat belajar setiap 

indikatornya. Rata-rata skor yang paling besar adalah pada indikator ketertarikan 

yakni 2.95 yang artinya sebagian besar mahasiswa lebih cenderung baik atau 

paling tinggi pada indikator ketertarikan. Kemudian yang kedua adalah indikator 

manfaat dengan rata-rata skor 2.92. Diurutan ketiga indikator perhatian dengan 

rata-rata skor 2.83 dan terahir indikator perasaan senang dengan rata-rata skor 

2.75. Namun berdasarkan nilai std deviasi pada tabel 7 indikator perasaan senang 

lebih homogen dari pada indikator ketertarikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

skor ketertarikan lebih tinggi dari indikator yang lainnya. Artinya tidak selalu 

mahasiswa dengan tingkat ketertarikan tinggi yang lainnya juga tinggi, ada yang 

memiliki tingkat perhatian tinggi namun untuk perasaan senangnya cukup rendah. 

Begitu pula untuk indikator yang lainnya. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah 

diisi, terdapat mahasiswa yang memiliki kategori sama untuk empat indikator atau 

irisan yang sama ketegorinya yakni 23% atau sekitar 30 mahasiswa.  

Berdasarkan hasil deskripsi yang diperoleh, dipilih mahasiswa dengan 

tingkat kategori tinggi, sedang, dan rendah untuk diwawacanrai guna memperjelas 
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atau mempertgas jawaban kuesionernya. Berikut rincian wawancara yang 

dilakukan: 

P : apakah kamu merasa senang masuk ke jurusan pendidikan matematika? 

A : iya, memang bukan pilihan utama saya, tapi setelah memasuki dunia perkuliahan saya merasa 

senang. 

P : apakah kamu punya jadwal belajar sendiri? 

A : tidak sih, kalo lagi mood aja 

P : apakah kamu bisa selalu focus memberi perhatian pada saat proses pembelajaran? 

A : iya bisa, saya selalu berusaha untuk focus pada saat pembelajaran 

P :ketika kamu menemukan permasalahan di kelas, apakah kamu akan berusaha sendiri untuk 

memecahkan persoalan tersebut? 

A : iya pasti. Tapi kalau memang sudah mentok gk bisa ya saya diskusi sama teman 

P : apakah km merasakan manfaat dari belajar? 

A : iya merasa sih kak dan penting banget 

Keterangan: 

P = Peneliti 

A = Mahasiswa dengan minat belajar tinggi 

Menurut hasil wawancara dengan mahasiswa A menunjukkan bahwa A sangat 

menyukai jurusan yang dimasuki, yakni pendidikan matematika. A memang tidak 

memiliki jadwal belajar khusus, namun juga tidak hanya waktu ada tugas dan 

kuis. Hasil wawancara juga menunjukkan bahawa A sangat antusias mengerjakan 

belajar di kelas dan dalam tugasnya sendiri, dia berusaha selalu fokus 

memberikan perhatiannya pada saat pembelajaran dan berusaha mencari solusi 

lain jika tidak menemukan solusi. Selain itu A juga menyatakan bahwa dengan 

belajar dia merasakan manfaatnya dan merasa sangat penting untuk dilakukan. 

Berdasarkan penilaian kuesoner dan wawancara mengenai minat belajar maka 

dapat disimpulkan bahwa A memenuhi kategori minat belajar kategori tinggi. 

Selanjutnya berikut ini merupakan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 

mahasiswa dengan kategori minat belajar sedang: 

P : apakah kamu merasa senang masuk ke jurusan pendidikan matematika? 

D : ya lumayan, apalagi dari orang tua memang maunya ke sana 

P : apakah kamu punya jadwal belajar sendiri? 

D : sesuai ngikutin jadwal kuliah aja sih kak, yang lain-lain mungkin pas ada tugas dikerjain gitu 

aja 

P : apakah kamu bisa selalu focus memberi perhatian pada saat proses pembelajaran? 

D : kurang sih kalau focus perhatian gitu kak, apalagi banyak temen-temennya. Tapi kalo lg 

pengen focus kadang ya bisa 

P : ketika kamu menemukan permasalahan di kelas, apakah kamu akan berusaha sendiri untuk 

memecahkan persoalan tersebut? 

D : ya saya usahakan sendiri dulu, kalo gabisa nanya teman-teman atau diskusi bareng 

P : apakah km merasakan manfaat dari belajar? 

D : iya jelas banget kak 

Keterangan: 

P = Peneliti 

D = Mahasiswa dengan minat belajar sedang 
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Hasil wawancara dengan mahasiswa D menunjukkan bagaimana minatnya 

terhadap matematika. D sedikit ragu menyatakan senang terhadap jurusan yang 

diambilnya. Dia akan belajar ketika akan pelajaran dan lebih ketika ada tugas. 

Kemudian ketika pembelajaran di kelas D menyatakan sedikit kesulitan untuk 

fokus dan memberikan perhatiannya secara penuh, namun bisa tetap fokus pada 

saat tertentu. Selain itu, D juga menyatakan bahwa belajar merupakan hal yang 

sangat bermanfaat. Bedasarkan penilaian kuesioner dan wawancara mengenai 

minat belajar maka dapat disimpulkan D memenuhi kategori minat belajar sedang. 

Selanjutnya berikut ini merupakan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 

mahasiswa dengan kategori minat belajar rendah: 

P : apakah kamu merasa senang masuk ke jurusan pendidikan matematika? 

E : mmm..mungkin karena suruhan orang tua kaliya saya masuk ke matematika, jadi belum begitu 

senang 

P : apakah kamu punya jadwal belajar sendiri? 

E : mungkin lebih kalo mau kuis sama pas ngerjakan tugas aja 

P : apakah kamu bisa selalu focus memberi perhatian pada saat proses pembelajaran? 

E : kalau focus sepenuhnya kayaknya enggk sih kak, apalagi kalo sks nya banyak 

P : ketika kamu menemukan permasalahan di kelas, apakah kamu akan berusaha sendiri untuk 

memecahkan persoalan tersebut? 

E : saya coba dulu sebentar, baru nanti nanya temen 

P : apakah km merasakan manfaat dari belajar? 

E : iya saya rasa bermanfaat kalo tiba-tiba ada tugas atau kuis pas gk belajar ya kerasa bingung 

itu hehe 

 

Keterangan: 

P = Peneliti 

E = Mahasiswa dengan minat belajar rendah 

 

Hasil wawancara dengan mahasiswa E menunjukkan bahwa E menyatakan bahwa 

dia belum menyukai jurusan yang dimasukinya karena memang bukan pilihannya 

sendiri. Ketika pembelajaran pun cukup berat untuk bisa memberikan perhatian 

dan fokus dalam pelajaran, apalagi ketika jam belajaran yang lama, E cenderung 

jenuh mengikuti pelajaran. Untuk belajar di luar kelas, lebih sering belajar ketika 

kuis dan mengejakan tugas saja. Kemudian, ketika menemui persoalan dalam 

belajar kelas E hanya sekedar mencoba lalu bertanya pada teman tentang 

bagaimana penyelesaiannya. Selain itu, E juga menyatakan manfaat dan belajar 

pentingnya belajar pada saat-saat tertentu, misalnya kuis atau tugas dadakan yang 

sifatnya close book. Bedasarkan penilaian kuesioner dan wawancara mengenai 

minat belajar maka dapat disimpulkan D memenuhi kategori minat belajar 

kategori sedang. 
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2. Motivasi Berprestasi Mahasiswa 

  Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Analisis pada 

penelian ini meliputi perhitungan data mean, standar deviasi, nilai maksimum dan 

nilai minimum dari hasil kuesiner minat belajar yang telah diisi oleh mahasiswa. 

Hasil analisis deskriptif mengenai motivasi berprestasi diperoleh nilai mean 66.41 

dengan std deviasi 5.696, yang mana menunjukkan secara keseluruhan mayoritas 

mahasiswa memiliki motivasi berprestasi dengan kategori sedang, yakni 77%, 

lainnya 12% dengan minat belajar tinggi dan 11% mahasiswa dengan motivasi 

berprestasi rendah. 

  Selanjutnya setelah data dianalisis secara keseluruhan, data dianalisis 

berdasarkan indikator yang diukur. Hasil analisis data motivasi berprestasi setiap 

indikator sebagai berikut: 

Tabel 10:Hasil Analisis Deskriptif Indikator Motivasi Berprestasi 

Indikator Min Max Sum Mean Std. 

Deviation 

Tanggung jawab dan 

Kerja Keras 

20 32 3248 24.61 2.414 

Menyukai Tantangan 13 24 2295 17.39 2.010 

Pencapaian Prestasi 8 16 1601 12.13 1.622 

Memiliki Tujuan 5 12 1910 9.02 1.503 

Mempertimbangkan 

resiko 

1 4 432 3.27 0.567 

Berdasarkan tabel 10 diatas menunjukkan skor kuesioner yang diperoleh 

mahasiswa setiap indikatornya. Kemudian motivasi berprestasi mahasiswa pada 

masing-masing indikator dikategorikan dengan merujuk pada tabel 6, maka 

diperoleh hasil pengkategorian sebagai berikut : 

Tabel 11: Persentase Hasil Kategorisasi Indikator Motivasi Berprestasi 

Indikator Tinggi Sedang Rendah 

  % F % F % f 

Tanggung Jawab dan Kerja Keras 14.40 19 6.70 92 15.90 21 

Menyukai Tantangan 13.60 18 70.50 93 15.90 21 

Pencapaian Prestasi 19.70 26 64.40 85 15.9 21 

Memiliki Tujuan 15.20 20 67.40 89 17.40 23 

Mempertimbangkan Resiko 32.60 43 62.90 83 4.50 6 

 

Berdasarkan tabel 11, dapat diketahui bahwa persentase motivasi 

berprestasi mahasiswa pada kategori “tinggi” paling besar pada indikator 
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mempertimbangkan resiko, yakni 32.60% atau sebanyak 43 mahasiswa. 

Kemudian pencapaian prestasi  dengan 26 mahasiswa, memiliki tujuan dengan 20 

mahasiswa, tanggung jawab dan kerja keras dengan 19 mahasiswa, dan terahir 

menyukai tantangan dengan 18 mahasiswa. Selanjutnya persentase mahasiswa 

dengan kategori “sedang” paling besar pada indikator menyukai tantangan yakni 

70.50% atau sebesar 93 mahasiswa, kemudian tanggung jawab dan kerja keras 

dengan 92 mahasiswa, memiliki tujuan dengan 89 mahasiswa, pencapaian prestasi 

dengan 85 mahasiswa dan terahir mempertimbangkan resiko dengan 83 

mahasiswa. Sementara itu, kategori minat belajar dengan indikator “rendah” 

paling besar pada indikator memiliki tujuan yakni 17.40% atau sebanyak 23 

mahasiswa, selanjutnya tanggung jawab dan kerja keras, menyukai tantangan, dan 

pencapaian prestasi dengan masing-masing 21 mahasiswa dengan 27 mahasiswa, 

terahir mempertimbangkan resiko dengan 6 mahasiswa. 

Setelah itu, setiap indikator dianalisis berdasarkan hasil perhitungan skor 

rata-rata setiap indikator motivasi berprestasi. Adapun hasil rata-rata skor setiap 

indikator motivasi berprestasi adalah sebagai berikut : 

Tabel 12: Hasil Rata-rata Indikator Motivasi Berprestasi 

Indikator Rata-rata 

Tanggung Jawab dan Kerja Keras 3.08 

Menyukai Tantangan 2.9 

Pencapaian Prestasi 3.03 

Memiliki Tujuan 3.01 

Mempertimbangkan Resiko 3.27 

 

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui rata-rata skor motivasi berprestasi 

setiap indikatornya. Rata-rata skor yang paling besar adalah pada indikator 

mempertimbangkan resiko yakni 3.27 yang artinya sebagian besar mahasiswa 

lebih cenderung baik pada indikator mempertimbangkan resiko. Kemudian yang 

kedua adalah indikator tanggung jawab dan kerja keras dengan rata-rata skor 3.08. 

Diurutan ketiga indikator pencapaian prestasi dengan rata-rata skor 3.03. Adapun 

pada urutan ke empat adalah indikator memiliki tujuan dengan rata-rata skor 3.01 

dan terahir indikator menyukai tantangan dengan rata-rata skor 2.9. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa skor indikator mempertimbangkan resiko lebih tinggi dari 

indikator yang lainnya. Artinya tidak selalu mahasiswa dengan tingkat 
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pertimbangan resiko tinggi yang lainnya juga tinggi, ada yang memiliki tingkat 

pertimbangan resiko tinggi namun untuk perasaan senangnya cukup rendah. 

Begitu pula untuk indikator yang lainnya. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah 

diisi, terdapat mahasiswa yang memiliki kategori sama untuk empat indikator atau 

irisan yang sama ketegorinya yakni 27% atau sekitar 35 mahasiswa. 

Berdasarkan hasil deskripsi yang diperoleh, dipilih mahasiswa dengan tingkat 

kategori tinggi, sedang, dan rendah untuk diwawacanraii guna memperjelas atau 

mempertgas jawaban kuesionernya. Berikut rincian wawancara yang dilakukan: 

P : seberapa penting dan seberapa besar pentingnya  prestasi belajar buat kamu? 

G : penting sekali dan memang saya harus memahami materi, 100% 

P : apakah kamu merasa ingin lebih unggul dari teman-teman km? 

G : iya saya rasa begitu 

P : jika ada tugas atau persoalan dalam belajar yang belum selesai di kampus, apakah sepulang 

kuliah kamu akan coba langsung mengerjakannya? 

G : kalau sebelumnya saya sudah punya rencana buat ngerjakan ya gk langsung, kalau saya gk 

punya rencana biasanya langsung saya kerjakan 

P : dari beberapa mata kuliah matematika yg sudah kamu tempuh, apakah menurutmu hasil 

belajar yang km dapat sudah sesuai dengan taget km? 

G : iya, sudah sesuai 

 

Keterangan: 

P = Peneliti 

G = Mahasiswa dengan motivasi berprestasi tinggi 

 

Hasil wawancara dengan mahasiswa G menunjukkan bahwa bagi G pretasi 

sangatlah penting, bila dipersentase sampai dengan 100%. Dia juga merasa ingin 

bisa unggul dari teman-temannya dalam prestasi. Hal ini menunjukkan bahwa dia 

sangat antusias dalam meraih prestasi. Bahkan, dia juga biasanya mempunyai 

jadwal untuk mengerjakan tugas atau persoalan yang belum selesai, terkadang 

juga langsung dikerjakan langsung sepulang kuliah. Dia juga mempunyai target 

hasi belajar belajar yang sudah dicapainya. Berdasarkan penilaian dan hasil 

wawancara mengenai motivasi berprestasi maka dapat disimpulkan G memenuhi 

kategori motivasi berprestasi timggi. 

Selanjutnya berikut ini merupakan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 

mahasiswa dengan kategori motivasi berprestasi sedang: 

P : seberapa penting dan seberapa besar pentingnya prestasi belajar buat kamu? 

C : kurang lebih 50% - 70% 

P : apakah kamu merasa pengen lebih unggul dari teman-teman km? 

C : enggk lah, tapi ya saya usahakan, kalo bisa ya gapapa, kalo enggk gapapa, soal nya kn 

memang banyak yg lebih bisa, jadi ya biasa-biasa aja sih 

P : jika ada tugas atau persoalan dalam belajar yang belum selesai di kampus, apakah sepulang 

kuliah km akan coba langsung mengerjakannya? 

A : biasanya sih gak langsung, nanti-nanti, batin aja kira-kira nanti gimana gitu 
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P : dari beberapa mata kuliah matematika yg sudah kamu tempuh, apakah menurutmu hasil 

belajar yang km dapat sudah sesuai dengan taget kamu? 

C : ada yang belum 

 

Keterangan: 

P = Peneliti 

C = Mahasiswa dengan motivasi berprestasi sedang 

Hasil wawancara dengan mahasiswa C menunjukkan bahwa C memiliki motivasi 

berprestasi yang cukup baik, dengan presentase 50%-75%. Dia menyatakan tidak 

begitu berambisi untuk lebih unggul dari teman-temannya, namun berusaha 

belajar sebaik mungkin. C juga menyatakan bahwa target hasil belajarnya belum 

sepenuhnya sesuai, sehingga dia harus berusaha lebih giat lagi untuk selanjutnya. 

Hal itu menunjukkan bahwa C memiliki target pencapaian prestasi namun tidak 

begitu antusias di dalamnya. Berdasarkan penilaian kuesoner dan hasil wawancara 

mengenai motivasi berprestasi maka dapat disimpulkan bahwa C memenuhi 

kategori motivasi berprestasi sedang 

Selanjutnya berikut ini merupakan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 

mahasiswa dengan kategori motivasi berprestasi rendah: 

P : seberapa penting dan seberapa besar pentingnya prestasi belajar buat kamu? 

E : penting sih sebenarnya, tapi gk penting-penting banget, persentasenya 75% kaliya 

P : apakah kamu merasa ingin lebih unggul dari teman-teman km? 

E : pengen ya ada sih, tapi lihat usaha saya kyk gini aja jadi biasa aja 

P : jika ada tugas atau persoalan dalam belajar yang blm selesai di kampus, apakah sepulang 

kuliah km akan coba langsung mengerjakannya? 

E : kalau saya sih kalau mood ya, apalagi kalau susah trs lupa ya gk saya kerjain hehe 

P : dari beberapa mata kuliah matematika yang sudah kamu tempuh, apakah menurutmu hasil 

belajar yang kamu dapat sudah sesuai dengan taget kamu? 

E : mm…. sudah deh kayaknya, tp ada juga sih yang hasilnya menurut saya kurang 

 

Keterangan: 

P = Peneliti 

E = Mahasiswa dengan motivasi berprestasi rendah 

Hasil wawancara dengan mahasiswa E menunjukkan beberapa gambaran 

mengenai motivasi berprestasinya. Ditambah E sedikit ragu mengenai pentingnya 

sebuah prestasi. Disamping itu dia juga tidak begitu antusias untuk unggul, yakni 

ragu akan usaha yang dilakukan. Hal ini menunjukkan kurangnya motivasi untuk 

mencapai prestasi. Selain itu, E juga tidak begitu yakin dalam menyatakan 

targetnya. Sehingga, berdasarkan penilaian kuesioner dan hasil wawancara 

mengenai motivasi berprestasi maka dapat disimpulkan bahwa E memenuhi 

kategori motivasi prestasi rendah. 
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E. PEMBAHASAN 

  Pembahasan pada penelitian ini menguraikan data hasil analisis yang 

dilakukan.Hasil penelitian ini akan mendeskripsikan untuk masing-masing minat 

belajar dan motivasi berprestasi mahasiswa program studi pendidikan matematika. 

Beradasarkan hasil analisis minat belajar mahasiswa diperoleh bahwa analisis 

secara keseluruhan maupun tiap indikator dalam minat belajar berada dalam 

kategori “sedang”. Sesuai dengan yang diungkapkan olehRauf (2013)bahwa 

individu yang memiliki minat belajar akan ditunjukkan dengan adanya perasaan 

senang, memperhatikan, kesungguhan, adanya motif dan tujuan dalam mencapai 

suatu tujuan atau manfaat melakukan belajar. Berdasarkan hasil analisis yang 

dilakukan, menunjukkan sebagian aspek ada yang sudah cukup baik, dan sebagian 

lain ada yang masih kurang. Terkait dengan kondisi mahasiswa yang masih baru 

memasuki dunia perkuliahan hal itu dapat dikatakan wajar. Hasil analisis deskrpsi 

berdasarkan kuesioner dan didukung dengan hasil wawancara menunjukkan 

bahwa mahasiswa dengan minat belajar “sedang” tidak berarti untuk keseluruhan 

kategori pada setiap indikatornya juga dalam kategori “sedang”, begitu pula untuk 

kategori yang lainnya. Artinya ada beberapa aspek yang baik ada pula yang masih 

kurang. Terkait hasil penelitian minat belajar yang telah diuraikan di atas, sejalan 

dengan penelitian yang diakukan oleh Azis (2016) menunjukkan bahwa mayoritas 

mahasiwa memiliki minat belajar yang cukup baik, atau bila dikategorikan ada 

pada kategori “sedang” yang mana pada penelitian tersebut hanya ditunjukkan 

secara keseluruhan tidak setiap indikator.. 

  Selanjutnya berdasarkan hasil analisis motivasi berprestasi mahasiswa prodi 

pendidikan matematika diperoleh bahwa motivasi breprestasi mahasiswa secara 

keseluruhan maupun setiap indikator menunjukkan motivasi berprestasi berada 

dalam kategori “sedang”. Sesuai dengan yang diungkapkap (Uno et al., 2014) 

bahwa mahasiswa yang memiliki motivasi berprestasi akan memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut dalam kinerjanya, terdorong mengerjakan tugas dan melakukan 

aktivitas yang sulit namun realistis, gigih dalam belajar, mengulangi aktivitas 

yang dinggap gagal, menyukai tantangan. Sesuai dengan indilator yang telah 

digunakan untuk mengukur motivasi berprestasi mahasiswa. Berdasarkan hasil 

analisis deskripsi berdasarkan kuesioner dan hasil wawancara menunjukkan 
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bahwa mahasiswa dengan motivasi berprestasi “sedang” tidak berarti untuk 

keseluruhan kategori pada setiap indikatornya juga dalam kategori “sedang”, 

begitu pula untuk kategori yang lainnya. Artinya sebagian aspek ada yang sudah 

cukup baik, dan sebagian lain ada yang masih kurang. Hal ini menunjukkan 

bahwa motivasi berprestasi mahasiswa prodi pendidikan matematika sebagian 

besar tidak tinggi dan juga tidak rendah. Terkait hasil penelitian motivasi 

berprestasi yang telah diuraikan di atas, sejalan dengan penelitian yang diakukan 

oleh Mayangsari (2013) pada mahasiswa kedokteraan di Kalimantan Selatan 

menunjukkan bahwa mayoritas mahasiwa memiliki motivasi berprestasi dalam 

kategori sedang. 

F. KESIMPULAN DAN SARAN 

 Analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya 

menunjukkan bahwa minat belajar mahasiswa prodi pendidikan matematika 

berada dalam kategori sedang, baik secara keseluruhan maupun setiap 

indikator.Rata-rata skor perindikator tidak sampai maksimal, terutama pada 

indikator perasaan senang. Sedangkan ndikator dengan rata-rata skor tertinggi 

adalah indikator ketertarikan, namun juga dengan tingkat heterogenitas paling 

tinggi, sehingga skor tidak maksimal. Begitu pula dengan motivasi berprestasi 

pada mahasiswa prodi pendidikan matematika, baik secara keseluruhan maupun 

setiap indikator, sebagian besar berada dalam kategori sedang.Rata-rata skor 

perindikator juga tidak sampai maksimal, terutama indikator menyukai tantangan. 

Adapun indikator dengan rata-rata skor paling tinggi adalah mempertimbangkan 

resiko. Data hasil kuesioner juga cukup heterogen yang menyebabkan skor tidak 

maksimal, terutama pada indikator menyukai tantangan. 

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian, peneliti menyarankanadanya 

penelitian lanjutan faktor yang berperan atau berpengaruh terhadap minat belajar 

dan motivasi berprestasi mahasiswa, atau perkembangan minat belajar dan 

motivasi berprestasi mahasiswa prodi pendidikan matematika, dan apakah ada 

pengaruh minat belajar terhadap motivasi berprestasi mahasiswa.Mengingat 

pentingnya minat belajar dan motivasi berprestasi untuk mencapai kualitas 

pendidikan yang lebih baik. 

 


