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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A.  Kajian Teori 

1. Pengertian Minat 

Minat dalam Kamus Besar Bahasa indonesia adalah kecenderungan hati 

yang tinggi terhadap sesuatu. Setiap manusia pasti mempunyai minat. Minat 

merupakan keadaan dimana seseorang menunjukan keinginan dalam dirinya. 

Dalam pendidikan minat adalah satu hal yang penting. Minat yang ada pada 

diri sendiri dapat memberikan gambaran pada individu untuk mencapai suatu 

tujuan. Minat menurut Slameto (2003:180) merupakan suatu rasa lebih suka 

dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. 

Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan sautu hubungan antar diri 

sendiri dengan suatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, 

semakin besar minat. 

Menurut Crow D. Leatar & Crow, Alice dalam Djali (2013: 121) minat 

berhubungan dengan demgam gaya gerak yang mendorong seseorang untuk 

menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman yang 

dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Jadi, minat dapat dinyatakan jika 

seseorang lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya, dapat juga dilihat 

dari aktifitas kesehariannya dan dilihat dari partisipasi dalam suatu hal. Minat 

bukan bawaan sejak lahir, tetapi ketertarikan diri terhadap suatu aktivitas, 

benda atau lainnya.  

Berdasarkan dari pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

minat adalah suatu rasa ketertarikan berlebih terhadap suatu hal namun hal 
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tersebut tidak bersifat terpaksa, dengan adanya minat seseorang lebih merasa 

semangat dan senang dalam menjalani aktivitas. Setiap individu pasti 

mempunyai niat dalam setiap hal sehingga minat sangat diperlukan agar 

individu dapat menentukan aktivitas yang diinginkan, termasuk dalam hal 

akademik.  

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat 

Minat dapat mempengaruhi seseorang dalam memilih tujuan hidup 

seperti mahasiswa dalam memilih Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

karena berminat untuk menjadi tenaga pendidik. Adanya minat dari dalam 

diri individu dapat memberikan semangat tersendiri untuk melaksanakan 

suatu aktivitas karena aktivitas yang didasari dengan minat cenderung 

aktivitas yang akan dilakukan individu dengan senang, sungguh-sungguh dan 

tidak terpaksa. 

Menurut Rosyidah dalam Ahmad Susanto (2013: 60), timbulnya minat 

pada diri seseorang dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

1) Minat yang berasal dari pembawaan, adalah minat yang timbul dengan 

sendirinya dari setiap individu, dan biasanya dipengaruhi oleh faktor 

keturunan atau bakat ilmiah. 

2) Minat yang timbul karena adanya pengaruh dari luar individu, adalah 

minat yang dipengaruhi oleh lingkungan, dorongan orang tua, dan kebiasaan 

atau adat. 

Menurut Mohamad Surya (2003: 37) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi minat sesorang, yaitu: 
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1. Faktor dari dalam (internal) yang terdiri dari : 

a. Faktor jasmani atau fisiologi individu yang bersifat bawaan, seperti 

penglihatan, pendengaran, struktur tubuh, dan sebagainya. 

b. Faktor psikologi, baik yang bersifat bawaan maupun herediter, yang 

terdiri atas: 

1) Faktor intelektual, yang terdiri atas faktor potensial, yaitu 

kecerdasan dan bakat, serta faktor aktual atau kecakapan nyata, yaitu 

achievement atau prestasi. 

2) Faktor non-intelektual, yaitu komponen-komponen kepribadian 

tertentu seperti sikap, kebiasaan, kebutuhan, motivasi, konsep diri, 

pengawasan diri, emosional, dan sebagainya. 

3) Faktor kematangan, baik fisik maupun psikis 

2. Faktor dari luar (eksternal) 

a. Faktor sosial, yang terdiri atas faktor lingkungan keluarga 

b. Faktor budaya, seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan 

sebagainya. 

c. Faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, 

iklim, dan sebagainya. 

d. Faktor spiritual dan lingkungan keagamaan. 

Menurut Johanes yang dikutip oleh Bimo Walgito (1999:35), menyatakan 

bahwa “Minat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu minat intrinsik dan 

ektrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang timbulnya dari dalam individu 

sendiri tanpa pengaruh dari luar. Minat ekstrinsik adalah minat yang timbul 

karena pengaruh dari luar”. Berdasarkan pendapat ini maka minat intrinsik 
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dapat timbul karena pengaruh sikap. Persepsi, prestasi belajar, bakat, jenis 

kelamin dan termasuk juga harapan bekerja. Sedangkan minat ekstrinsik 

dapat timbul karena pengaruh latar belakang status sosial ekonomi orang tua, 

minat orang tua, informasi, lingkungan dan sebagainya. 

Berdasarkan dari pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

minat yang muncul pada individu di pengaruhi dua faktor yakni faktor intern 

dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu faktor yang muncul dari dalam dirinya 

dan meliputi jasmani, bakat , psikologi, intelektual dan kematangan. Faktor 

ekstern yaitu faktor yang muncul karena adanya kebiasaan atau dorongan dari 

luar diri seperti lingkungan sosial, lingkungan keluarga, dan budaya. 

3. Macam-Macam Minat 

Minat mempunyai pengaruh yang besar terhadap kegiatan yang dilakukan 

dan dapat mempengaruhi hasil yang dilakukan, jika kegiatan dilakukan 

dengan adanya minat maka hasil yang akan di dapat juga memuaskan begitu 

pula sebaliknya kegiatan yang dilakukan tanpa adanya minat atau karena 

keterpaksaan maka hasil yang di peroleh pun tidak memuaskan. Menurut 

Rosyidah (Ahmad Susanto, 2013: 60) timbulnya minat pada diri seseorang 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Minat yang berasal dari pembawaan, timbul dengan sendirinya dari setiap 

individu, hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor keturunan atau bakat 

ilmiyah. 

b. Minat yang timbul karena adanya pengaruh dari luar diri individu, timbu 

seiring proses perkembangan individu bersangkutan. Minat ini sangat 
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dipengaruhi oleh lingkungan, dorongan orang tua, dan kebiasaan atau adat 

istiadat. 

4. Ciri-ciri Minat 

Menurut Elizabeth hurlock (Ahmad Susanto 2013: 62)  ada tujuh ciri-ciri 

minat yang mana masing-masing tidak dibedakan terbentuk spontan atau 

terpola, sebagai berikut:  

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, semakin tua usia semakin minat menjaga kesehatan 

tubuh. 

2) Minat tergantung pada kegiatan belajar. Kesiapan belajar merupakan 

salah satu penyebab meningkatnya minat belajar. Misalanya, 

penyampaian guru yang menarik dalam pembelajaran, akan 

membuat siswa lebih berminat untuk mempelajarinya. 

3) Minat tergantung pada kesempatan belajar. Kesempatan belajar 

merupakan faktor yang sangat berharga, sebab tidak semua orang 

dapat menikmatinya. Misalnya, semakin sering anak itu diberikan 

kesempatan belajar lebih banyak, akan membuatnya semakin 

berminat ingin mencoba terus. 

4) Perkembangan minat mungkin terbatas. Keterbatasan ini mungkin 

dikarenakan keadaan fisik yang tidak memungkinkan. Misalnya, usia 

yang semakin tua tidak mungkin untuk dipaksakan melakukan 

olahraga berat seperti olahraga tinju. 
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5) Minat dipengaruhi oleh budaya. Budaya sangat mempengaruhi, 

sebab jika budaya sudah mulai luntur mungkin minat juga ikut 

luntur. Misalnya,budaya belajar silat yang merupakan asli dari 

Negara sendiri semakin tidak diminati dengan adanya olahraga bela 

diri yang dari luar negeri. 

6) Minat berbobot emosional. Minat berhubungan dengan perasaan, 

maksudnya bila suatu objek dihayati sebagai sesuatu yang sangat 

berharga, maka akan timbul perasaan senang yang akhirnya dapat 

diminatinya. Contohnya, seseorang mempunyai pemain idola dalam 

sebuah cabang olahraga sedang bertanding dan melihatnya secara 

langsung, akan membuat seseorang tersebut berminat ingin menjadi 

seperti idolanya. 

7) Minat berbobot egosentris, artinya jika seseorang senang terhadap 

sesuatu, maka akan timbul hasrat untuk memilikinya. Contohnya, 

seorang pemain sepak bola yang senang dengan gelar top score, pasti 

akan memiliki hasrat untuk mencetak goal sebanyak mungkin demi 

memiliki gelar tersebut. 

Sedangkan menurut Slameto (2003: 57) siswa 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. 
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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 dari pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa ciri-ciri minat yakni bisa terbentuk secara spontan atau terpola dan 

memiliki kecenderungan untuk dilakukan terus menerus serta individu 

akan merasa puas jika bisa melakukan hal atau sebuah aktivitas yang 

didasari minat.  

5. Fungsi Minat 

Fungsi minat sangat besar terhadap kegiatan yang seseorang lakukan 

karena minat turut mendorong seseorang untuk melakukan suatu hal. Minat 

akan mengarahkan seseorang dalam memilih pekerjaan. Artinya seseorang 

akan mampu mengarahkan dan meyeleksi pekerjaan apa yang disenangi 

untuk dikerjakan. Menurut M. Dalyono (2007: 57) Minat belajar yang besar 

cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi. Sebaliknya, minat belajar 

kurang akan menghasilkan prestasi yang rendah.  

Hendra Surya ( Akhmad Suyono 2013: 15) mengemukakan mengenai 

fungsi minat, sebagai berikut: 

1) Sebagai sebab, yaitu tenaga pendorong yang merangsang seseorang 

memperhatikan objek tertentu lebih dari objek-objek lainnya. 

2) Sebagai akibat, yaitu berupa pengalaman perasaan yang menyenangkan 

yang timbul sebagai akibat dari kehadiran seseorang atau objek tertentu 
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atau sebagai hasil dari partisipasi seseorang di dalam suatu bentuk 

kegiatan. 

Sedangkan fungsi minat menurut Whitherington ( Akhmad Suyono 2013: 

15) Minat sangat berfungsi bagi manusia karena dapat mengarahkan 

seseorang untuk mencapai tujuan hidupnya, sehingga dapat membawa 

manusia pada hal-hal yang dianggap tidak perlu menjadi sesuatu yang 

bermanfaat dalam dirinya karena timbulnya kesadaran untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya tanpa membebani orang lain. Selain itu minat juga dapat 

memberikan pandangan hidup seseorang atau seluruh perbendaharaan 

seseorang. 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ani Fatmawati tahun 2015 dengan judul 

Minat Memilih Program Studi Pendidikan Akuntansi Ditinjau Dari 

Lingkungan Keluarga Dan Persepsi Peluang Kerja Pada Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2014/ 2015. 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa analisis regresi linear ganda yang 

digunakan untuk memprediksi variabel (Y) yang dipengaruhi oleh variabel 

(X), dan dari hasil analisis regresi linear ganda yang telah diuji 

membuktikan bahwa ada pengaruh lingkungan keluarga dan persepsi 

peluang kerja terhadap minat memilih Program Studi Pendidikan Akuntansi. 
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Berdasarkan uji signifikansi secara parsial uji t (X1) terdapat pengaruh yang 

signifikan yang ditimbulkan oleh lingkungan keluarga terhadap minat dan 

secara parsial uji t (X2) terdapat pengaruh yang signifikan yang ditimbulkan 

oleh persepsi peluang kerja terhadap minat. Berdasarkan uji signifikansi 

secara simultan (uji F) terdapat pengaruh yang signifikan yang ditimbulkan 

dari lingkungan keluarga dan persepsi peluang kerja terhadap minat memilih 

Program Studi Pendidikan Akuntansi. Hasil perhitungan Sumbangan Efektif 

(SE) menunjukkan bahwa kontribusi lingkungan keluarga terhadap minat 

memilih Program Studi Pendidikan Akuntansi adalah sebesar 40,29% dan 

variabel persepsi peluang kerja sebesar 6,81% sehingga total sumbangan 

lingkungan keluarga dan persepsi peluang kerja dalam meningkatkan minat 

memilih Program Studi Pendidikan Akuntansi adalah sebesar 47,1%. 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka disimpulkan bahwa variabel 

lingkungan keluarga mempunyai pengaruh yang dominan terhadap minat 

memilih Program Studi Pendidikan Akuntansi dibandingkan variabel 

persepsi peluang kerja. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yeti Budiarti tahun 2011 dengan judul Minat 

Belajar Siswa Terhadap Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan pada siswa kelas XI SMA PGRI 56 

Ciputat, dapat disimpulkan bahwa minat belajar siswa terhadap mata 

pelajaran Bahasa Indonesia masih perlu di tingkatkan lagi. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi minat belajar siswa terhadap mata pelajaran Bahasa 

Indonesia yaitu perlunya rasa senang terhadap mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, motivasi atau dorongan dari guru, orang tua dan teman. Semua 



17 
 

 
 

faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa sangatlah berpengaruh untuk 

meningkatkan minat belajar siswa baik di sekolah maupun di lingkungan 

sekitarnya, agar dapat mencapai sesuatu yang ingin diinginkan. 

 

C. Kerangka Pikir 

Minat adalah salah satu yang terpenting dalam memilih kegiatan. Pengaruh 

minat sangat besar terhadap tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. Minat 

dapat berasal dari dalam diri individu atau dari luar diri individu sehingga dapat 

mempengaruhi seseorang dalam memilih kegiatan. Hal ini dianggap menarik 

untuk diteliti lebih lanjut di FKIP. 

FKIP adalah fakultas yang bertujuan mencetak calon pendidik profesional. 

Salah satu keberhasilan dalam belajar adalah adanya dorongan berupa minat 

terhadap jurusan, fakultas dan tempat kuliah sehingga dapat mengembangkan 

dirinya. Mahasiswa harus memiliki keinginan yang tinggi untuk mencapai suatu 

keberhasilan dalam belajar. 

Adapun kerangka pikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Kondisi Lapangan 

1. Minat yang muncul pada mahasiswa 

masih dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti faktor intern dan 

ekstern. 

2. Minat mahasiswa dalam mengikuti 

atau menghadiri kegiatan perkuliahan 

masih berubah-ubah 

3. Masih terdapat mahasiswa yang 

terkadang nampak kurang 

bersemangat untuk menghadiri 

kegiatan perkuliahaan yang sudah 

dijadwalkan. 

4. Terkadang masih banyak mahasiswa 

yang lebih cenderung pada kegiatan 

organisasi dari pada kegiatan 

perkuliahaan yang awalnya menjadi 

pilihannya. 

Kondisi Ideal 

1. Pendidikan dapat meningkatkan peserta 

didik agar secara aktif dapat 

mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, 

dan negara. 

2. Fakultas FKIP merupakan wadah bagi 

mahasiswa untuk dapat mengembangkan 

berbagai potensi yang di milikinya, 

sehingga dapat terciptanya calon pendidik 

yang bermutu dan profesional, hal ini  

selaras dengan tujuan fakultas FKIP 

dimana bertujuan mencetak calon pendidik 

profesional. 

Terdapat Perbedaan dalam fakta dengan kondisi ideal 

 

Minat Mahasiswa Memilih FKIP 

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

metode kuantitatif deskriptif 

Pada penelitian ini instrumen yang digunakan peneliti 

adalah berupa angket 

MINAT MAHASISWA ANGKATAN 2016 MEMILIH 

FKIP UMM 


