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1. PENDAHULUAN 

Siswa memiliki hak untuk belajar dan kemampuan meningkatkan hasil 

belajar tergantung pada siswa itu sendiri. Belajar dapat diartikan sebagai 

langkah untuk merubah tingkah laku dan meningkatkan pengalaman. 

Pengalaman langsung yang didapatkan akan mempertajam ingatan jika 

dibanding pengalaman yang didapat hanya melalui teori (Hidayat, Ismaimuza, 

& Sukayasa, 2016). Proses belajar di sekolah memiliki tujuan untuk membantu 

dan mendorong siswa untuk meningkatkan tingkah laku yang optimal. 

Pendidikan ialah suatu sistem yang mengintruksikan untuk membentuk 

seseorang dengan keterampilan yang berbeda-beda melalui suatu sistem proses 

belajar dan mengajar. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi 

siswa, ini dikarenakan siswa dapat bersaing dan meningkatkan potensi serta 

dapat mengembangkan bakat minat yang dimilikinya (Khamatnurov, Dudina, 

& Chistik, 2016). 

Minat belajar memiliki peran yang sangat penting pada siswa sehingga 

mencapai indeks prestasi dan memanfaatkan potensinya. Siswa yang 

mempunyai minat belajar tinggi pada setiap pelajaran akan berusaha untuk 

belajar lebih giat (Putrayasa, Syahruddin, & Margunayasa, 2014). Pengaruh 

minat pada diri siswa disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor dalam dan 

faktor luar. Setiap siswa akan memiliki minat belajar yang berbeda-beda yang 

pengaruhnya sangat besar terhadap hasil belajar siswa. Minat belajar yang 

tinggi akan membuat siswa mendapatkan hasil yang lebih baik jika 

dibandingkan minat belajar yang rendah (Alhamdu, 2015; Zhang, 2016). 

Motivasi dapat mendorong siswa semangat dalam belajar. Siswa yang 

memiliki motivasi akan mengerti tujuan mereka sehingga membuat siswa 

tersebut semangat dalam menyelesaikan tugas. Dorongan kegiatan untuk 

mencapai tujuan secara sadar maupun tidak sadar dapat diartikan sebagai 

motivasi (Ernata, 2017; Fauzan, Gani, & Syukri, 2017; Fauziah, Rosnaningsih, 

& Azhar, 2017). Motivasi belajar yang tinggi akan bersemangat dalam belajar 

sehingga mencapai hasil belajar yang optimal. Berbanding terbalik jika tidak 
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memiliki motivasi belajar maka cepat merasa bosan dalam belajar. Motivasi 

dalam belajar dapat membuat siswa berperilaku aktif dalam proses pembelajar 

(Ernata, 2017; Hamdu, 2011; Wulandari, 2014). 

Matematika memiliki peran penting di dunia pendidikan ini  dibuktikan  

dimana pemerintah menjadikan mata pelajaran matematika sebagai pelajaran 

pokok dan di ujian nasionalkan. Sehingga dalam pembelajaran matematika 

membutuhkan guru yang memiliki daya kreatif tinggi untuk memilih metode 

pembelajaran yang sesuai agar siswa dapat mencerna konsep matematika lebih 

efektif (Ricardo & Meilani, 2017). Masalah dalam pembelajaran matematika 

pada umumnya kesulitan untuk mengembangkan hasil belajar siswa. Sehingga 

dibutuhkannya tenaga pengajar yang dapat mengarahkan siswa agar dapat 

memahami tujuan pembelajaran yang sedang berlangsung (Sulistyani, 

Sugianto, & Mosik, 2016). Hambatan dalam belajar dapat ditunjukkan dengan 

hasil belajar rendah dan kurang motivasi untuk belajar (Ismail, 2016). 

Hasil belajar rendah akibat dari kurangnya minat dan motivasi belajar, 

gangguan kesehatan, latarbelakang keluarga yang kurang baik, materi 

pelajaran yang sulit, cara guru mengajar kurang dipahami, sarana dan prasarana 

sekolah kurang memadai, dan sebagainya. Faktor-faktor masalah belajar dapat 

dibagi menjadi dua yakni faktor dari dalam dan dari luar. Faktor dari dalam 

meliputi dari sisi intelektualnya yakni kecerdasan berfikir, minat dan hasil 

belajar, sikap, kesehatan dan lain-lain. Psikologi keluarga, lingkungan sekolah 

serta lingkungan masyarakat merupakan faktor dari luar dari masalah belajar. 

Faktor dari dalam dan dari luar sangat berpengaruh dalam membentuk pola 

berfikir siswa (Stevani, 2016). 

Perlu adanya rumusan untuk permasalahan- permasalahan di atas serta 

mencari suatu formula yang dapat di implementasikan untuk meminimalisir 

permasalahan di atas tidak menjadi bias begitu saja. Peneliti merumuskan 

beberapa masalah dalam penelitian ini meliputi: 1). Adakah pengaruh minat 

dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar; 2). Berapa besar pengaruh 

minat belajar terhadap hasil belajar; 3). Berapa besar pengaruh motivasi belajar 

terhadap hasil belajar; dan Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian 
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ini yakni mengetahui ada tidaknya pengaruh minat belajar dan motivasi belajar 

terhadap hasil belajar matematika. Batasan masalah pada penelitian ini yakni 

pada subjek penelitian mengambil sampel seluruh kelas VII yang terdiri dari 

kelas VII-A, VII-B, dan VII-C yang berjumlah 57 siswa di SMP 

Muhammadiyah 1 Malang.  

Definisi operasional minat belajar yaitu rasa suka, adanya rasa 

ketertarikan, tanpa adanya rasa paksaan, keterampilan dan tingkah laku. 

Adapun indikator minat belajar yang akan di ukur oleh peneliti yaitu pada 

aspek perasaan, aspek perhatian dan  aspek ketertarikan. Definisi operasional 

motivasi belajar yaitu ketekunan dalam belajar, tujuan yang hendak dicapai, 

partisipasi aktif dan fokus. Adapun indikator dari motivasi belajar yang akan 

di ukur pada penelitian ini meliputi aspek ketekunan, aspek pencapaian, dan 

partisipasi aktif. Definisi operasional hasil belajar meliputi ranah kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Adapun indikator hasil belajar yang akan di ukur 

adalah ranah kognitif siswa.  

  


