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*Mahasiswa pendidikan Matematika FKIP UNRAM, suryaarifan@gmail.com 

**Dosen pendidikan Matematika FKIP UNRAM 

*** Dosen pendidikan Matematika FKIP UNRAM 

 

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan minat belajar matematika 

dengan prestasi belajar Matematika siswa kelas X IPA SMAN 1 Lembar tahun ajaran 2017/2018. 

Jenis penelitan yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode ex post fakto. Populasi 

dalam penelitian ini adalah kelas X IPA SMAN 1 Lembar tahun ajaran 2017/2018. Penelitian ini 

menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel.  Dalam penelitian ini data diperoleh 

dengan metode dokumenter untuk data prestasi belajar Matematika dan dengan metode angket/ 

kuesioner untuk data minat belajar Matematika siswa. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh 

koefisien korelasi sebesar 0,488 hal ini menunjukkan bahwa minat belajar matematika memiliki 

hubungan yang positif dan cukup kuat dengan prestasi belajar Matematika siswa kelas X IPA 

SMAN 1 Lembar Tahun ajaran 2017/2018. Selain itu juga diperoleh nilai koefisien determinasi 

sebesar 23,6% yang artinya 23,6% prestasi belajar Matematika siswa kelas X IPA SMAN 1 

Lembar tahun ajaran 2017/2018 dapat dipengaruhi oleh minata belajar Matematika. Berdasarkan 

hasil analisis data juga diperoleh nilai p-value regression sebesar 0,00 < 0,05 artinya minat belajar 

Matematika memiliki hubungan yang signifikan dengan prestasi belajar matematika siswa kelas 

X IPA SMAN 1 Lembar tahun ajaran 2017/2018, dengan taraf signifikansi 5% atau tingkat 

ketepatan 95%. 

 

Kata Kunci : Hubungan, Minat Belajar, Prestasi Belajar, Matematika. 
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THE CORRELATION OF INTEREST IN MATHEMATIC LEARNING WITH 

MATHEMATIC LEARNING ACHIEVMENTS 𝟏𝟎𝒕𝒉 GRADE  

OF IPA SMAN 1 LEMBAR ACADEMIC YEAR 2017/2018 

 

Abstract. This research aimed to know correlation between interest on mathematic learning 

and  achievement of 10𝑡ℎ grade of IPA IPA SMAN 1 Lembar academic year 2017/2018.  Kind of 

the research used is Quantitative with ex post facto methode. Population on this research is 10𝑡ℎ 

grade of IPA IPA SMAN 1 Lembar academic year 2017/2018. It use documenter methode  for 

research to obtained study achievement mathematic data and questionnare methode for interested 

on matehematic learning data. Based on result analysis data is obtained 0,488 coefficient on 

correlation, it should be point if intersted on mathematic learning has positive relation with 

mathematic learning achievment on 10𝑡ℎ grade of IPA IPA SMAN 1 Lembar academic year 

2017/2018. Moreover coefficient determination point is 23,6% which mean 23,6%  achievement 

on 10𝑡ℎ grade of IPA IPA SMAN 1 Lembar academic year 2017/2018 can be influenced by 

intersted on mathematic learning. Based on analysis result data p-value regression point is 0,00 < 

0,05, it means intersted on mathematic study has significant relation with mathematic learning 

achievement on X IPA SMAN 1 Lembar 2017/2018, with 5% significant level or 95% accuracy 

level. 

Keywords: correlation, learning interest, learning achievement, mathematics 

 

I. PENDAHULUAN 

Prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai siswa dalam usaha belajarnya yang 

terlihat dalam bukti fisik seperti hasil raport. Prestasi belajar menjadi ujung dari proses 

belajar mengajar, yang berguna sebagai alat ukur sejauh mana subyek  belajar mampu 

menguasai materi  yang telah disampaikan oleh guru. Prestasi belajar adalah hasil yang 

diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai 

hasil dari aktivitas dalam belajar [1]. Prestasi belajar siswa di Indonesia khususnya pada 

mata pelajaran Matematika cukup rendah. Hal ini ditunjukkan oleh survey kemampuan 

Matematika yang diselenggarakan oleh PISA ( Programme  for International Student 

Assesment ) pada tahun 2015, dimana Indonesia berada pada urutan ke-66 dari 73 peserta 
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dengan skor 386. Skor ini jauh di bawah rata-rata skor Internasional, yaitu 461 (dalam 

OECD, 2016). 

Rendahnya prestasi belajar Matematika siswa di Indonesia juga dialami oleh siswa 

SMAN 1 Lembar, khususnya siswa kelas X IPA. Hal ini terlihat dari banyaknya siswa yang 

memperoleh nilai dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) pada saat ujian semester 

ganjil tahun ajaran 2017/2018. Berikut daftar rata-rata nilai dan ketuntasan klasikal siswa 

kelas X IPA SMAN 1 Lembar pada ujiansemester  ganjil tahun ajaran 2017/2018 pada mata 

pelajaran Matematika: 

Table 1.1 Tabel rata-rata nilai dan ketuntasan klasikal kelas X IPA pada ujian semester 

ganjil tahun ajaran 2017/2018 

No Kelas Banyak 

siswa 

Rata-rata 

nilai 

Ketuntasan 

klasikal 

1 X IPA 1 34 orang 77,06 70,59% 

2 X IPA 2 34 orang 70,74 41,18% 

3 X IPA 3 31 orang 75,32 58,06% 

(sumber: data arsip nilai guru mata pelajaran)  

Dari Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa ketuntasan klasikal kelas X IPA 1 sebesar 

70% yang artinya ada 30% siswa kelas X IPA 1 yang memperoleh nilai dibawah KKM 

sedangkan pada kelas X IPA 2 dan X IPA 3 nilai ketuntasan klasikalnya sebesar 41% dan 

58%, berarti lebih dari 50% siswa pada kedua kelas tersebut yang memperoleh nilai dibawah 

KKM. Hal ini menunjukkan prestasi belajar Matematika siswa kelas X IPA masih rendah 

karena ketiga kelas X IPA yang ada di SMAN 1 Lembar  nilai ketuntasan klasikalnya kurang 

dari 80%.  

Setelah dilakukan observasi dan wawancara dengan beberapa orang siswa kelas X IPA 

SMAN 1 Lembar Tahun Ajaran 2017/2018 diperoleh kesimpulan bahwa pelajaran 

Matematika kurang disukai oleh siswa, selain itu perhatian dan antusiasme siswa dalam 
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belajar matematika masih rendah. Hal ini menandakan bahwa pelajaran matematika masih 

kurang diminati oleh siswa kelas X IPA SMAN 1 Lembar. Padahal minat belajar erat 

kaitannya dengan prestasi belajar  Matematika, hal ini dikarenakan minat belajar  yang  besar 

cenderung menghasilkan prestasi belajar yang tinggi, sebaliknya jika minat belajar kurang 

maka  akan  menghasilkan  prestasi yang  rendah. [2]. Oleh karena itu perlu dilakukan 

penelitian tentang “Hubungan Minat Belajar Matematika dengan Prestasi Belajar 

Matematika siswa Kelas X IPA SMAN 1 Lembar Tahun Ajaran 2017/2018” untuk 

mengetahui seberapa besar hubungan  antara minat belajar Matematika dengan prestasi 

belajar Matematika siswa kelas X IPA SMAN 1 Lembar tahun ajaran 2017/2018. Karena 

jika memang terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara minat belajar Matematika 

dengan prestasi belajar Matematika siswa kelas X IPA SMAN 1 Lembar tahun ajaran 

2017/2018, minat belajar siswa khususnya pada mata pelajaran Matematika harus lebih 

diperhatikan dan ditinngkatkan. Untuk meningkatkan minat belajar Matematika siswa, guru 

dapat memilih metode atau cara mengajar yang dapat memicu minat siswa terhadap mata 

pelajaran Matematika. Sehingga prestasi belajar Matematika siswa dapat lebih meningkat. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dirancang dengan sebelumnya melakukan observasi dan wawancara 

disekolah untuk memperoleh asumsi awal yaitu minat belajar matematika siswa kelas X 

IPA SMAN 1 Lembar masih rendah, kemudian peneliti melakukan kajian pustaka 

berdasarkan teori yang sudah ada, kemudian dikembangkan menjadi instrumen, yang 

digunakan untuk mengambil data mengenai minat belajar matematika. Data kemudian 

dianalisis untuk mengetahui jenis statistik yang digunakan dalam analisis data, kemudian 

dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas, uji linearitas, heteroskedasitas. 
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Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, 

yaitu penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, 

penafsiran data, serta penampilan hasilnya [3]. Metode yang digunakan adalah metode ex 

post facto yaitu penelitian yang diarahkan untuk mempelajari peristiwa yang telah terjadi 

dan kemudian merunut ke masalalu untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan 

timbulnya peristiwa tersebut [4]. Sedangkan populasi dan sampel pada penelitian ini adalah 

semua siswa kelas X IPA SMAN 1 Lembar Tahun Ajaran 2017/2018, yang berjumlah 99 

orang. 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Data minat belajar siswa  diperoleh dari angket skala minat belajar matematika dengan 

empat pilihan jawaban yang diisi oleh siswa selaku subjek penelitian. Angket skala minat 

belajar yang digunakan sebelumnya telah diuji validitas dan reliabilitasnya, sehingga 

diperoleh angket skala minat belajar matematika yang berisi 30 butir pernyataan, yang 

sebelum diujicobakan terdapat 42 butir pernyataan. Empat pilihan jawaban yang digunakan 

yaitu selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Penskoran yang digunakan pada 

angket ini adalah 4 untuk selalu, 3 untuk sering, 2 untuk kadang-kadang, dan 1 untuk tidak 

pernah. Adapun skor minimal yang mungkin diperoleh responden sebesar 30 dan skor 

maksimal yang mungkin diperoleh adalah 120. Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.1: Pengelompokan minat belajar Matematika siswa kelas X IPA SMAN 1 

Lembar Tahun Ajaran 2017/2018. 

No Interval Nilai Banyak Siswa Kategori 

1 𝑥 > �̅� + 1,5 𝑆𝐷 5 Sangat Tinggi 

2 �̅� + 0,5 𝑆𝐷 < 𝑥 ≤  �̅� + 1,5 𝑆𝐷 24 Tinggi 

3 �̅� − 0,5 𝑆𝐷 < 𝑥 ≤  �̅� + 0,5 𝑆𝐷 29 Sedang  

4 �̅� − 1,5 𝑆𝐷 < 𝑥 ≤  �̅� + 1,5 𝑆𝐷 25 Rendah  

5 𝑥 < �̅� − 1,5 𝑆𝐷 5 Sangat rendah 
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Keterangan : 

𝑥= skor minat Belajar 

�̅� = rata-rata skor minat Belajar 

Sedangkan untuk data prestasi belajar Matematika diperoleh dari nilai nilai ujian akhir 

semester ganjil kelas X IPA SMAN 1 Lembar tahun ajaran 2017/2018, yang diperoleh dari 

data arsip guru mata pelajaran. Berikut rekapitulasi data prestasi belajar Matematika siswa 

kelas X IPA SMAN 1 Lembar yang diperoleh: 

Tabel 4.4: Pengelompokan prestasi belajar Matematika siswa kelas X IPA SMAN 1 

Lembar Tahun Ajaran 2017/2018. 

No Interval Nilai Banyak Siswa Kategori 

1 𝑥 > �̅� + 1,5 𝑆𝐷 3 Sangat Tinggi 

2 �̅� + 0,5 𝑆𝐷 < 𝑥 ≤  �̅� + 1,5 𝑆𝐷 23 Tinggi 

3 �̅� − 0,5 𝑆𝐷 < 𝑥 ≤  �̅� + 0,5 𝑆𝐷 36 Sedang  

4 �̅� − 1,5 𝑆𝐷 < 𝑥 ≤  �̅� + 1,5 𝑆𝐷 18 Rendah  

5 𝑥 < �̅� − 1,5 𝑆𝐷 8 Sangat rendah 

Keterangan : 

𝑥= skor Prestasi Belajar Matematika 

�̅� = rata-rata skor Prestasi Belajar Matematika 

𝑆𝐷 = Standar deviasi 

 Setelah dilakukan uji asumsi dapat diketahui data yang diperoleh berberntuk linear, 

data berdistribusi normal, dan tidak terjadi heteroskedastis pada data penelitian sehingga 

data dapat dianalisis dengan analisis regresi linear sederhanasehingga diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.7: model summary 

R R Square 

0,488 0,236 

Dari tabel model summary di atas dapat dilihat nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0.488 dan 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 untuk df 28 = 0,374. Karena 0,488 > 0,374 dan 0,488 >0 maka 𝐻0 diterima, artinya 
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terdapat hubungan yang positif antara minata belajar matematika dengan prestasi belajar 

matematika. 

 

 

Tabel 4.8: Tabel Anova 

Model  F  P value/ sig 

Regression  26,891 0,000 

Dari tabel anova di atas dapat diketahui nilai sig  = 0.00. karena0.00 <  𝛼 = 0.05 

maka 𝐻0 diterma yang artinya Terdapat hubungan yang signifikan antara minat 

belajar matematika dengan prestasi belajar matematika siswa kelas X IPA SMAN 1 

Lembar tahun ajaran 2017/2018. 

1. Bentuk umum analisis regresi linear sederhana adalah ŷ = a + bX. Sebelum dilakukan 

uji asumsi terlebih dahulu ditentukan nilai konstanta (a) dan koefisien X (b).berikut 

rumus yang digunakan untuk menentukan nilai a dan b. 

𝑎 =  
(∑ 𝑌 ∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋 ∑ 𝑋𝑌)

(𝑛 ∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)
2  𝑏 =  

(𝑛 ∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋 ∑ 𝑌)

(𝑛 ∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2
 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai a = 46,44 dan b = 0,37 hal ini berarti Matematika 

dengan prestasi belajar Matematika siswa kelas X IPA SMAN 1 Lembar tahun ajaran 

2017/2018 memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan persamaan regresi 

sebagai berikut: 

Y = 46,44 + 0,37X 

Keterangan: 

Y = Prestasi belajar Matematika 

X = Minat belajar Matematika 

 



8 
 

B. PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh koefisien korelasi bernilai positif, hal ini 

menunjukkan bahwa minat belajar Matematika memiliki hubungan yang positif dengan 

prestasi belajar matematika siswa kelas X IPA SMAN 1 Lembar tahun ajaran 2017/2018, 

artinya semakin tinggi minat belajar matematika maka akan semakin tinggi pula prestasi 

belajar Matematika siswa. hal ini terlihat dari kecendrungan prestasi prestasi belajar 

matematika yang diperoleh siswa berdasarkan kategori minat belajar matematika berikut 

ini. 

Grafik 5.1: Grafik peningkatan prestasi belajar Matematika siswa kelas X IPA SMAN 1 

Lembar tahun ajaran 2017/2018 

 

dalam penelitian ini diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,488, artinya tingkat 

hubungan antara minat belajar matematika dengan prestasi belajar matematika berada pada 

kategori cukup. Selain itu juga diperoleh koefisien determinasi atau koefisien korelasi 

kuadrat sebesar sebesar 0,238 yang artinya 23,8% prestasi belajar Matematika Siswa kelas 

X IPA SMAN 1 Lembar dipengaruhi oleh minat belajar Matematika siswa. 

 Hasil analisis juga menunjukkan bahwa minat belajar Matematika dengan prestasi 

belajar Matematika siswa memiliki hubungan yang signifian sehingga meskipun penelitian 
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dilakuan pada 88 orang siswa dari total 99 orang siswa kelas X IPA SMAN 1 Lembar hasil 

penelitian ini dapat digeneralisasikan kepada semua siswa kelas X IPA SMAN 1 Lembar 

tahun ajaran 2017/2018, artinya hasil penelitian ini berlaku untuk semua siswa kelas X IPA 

SMAN 1 Lembar tahun ajaran 2017/2018. 

 

IV. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara minat belajar Matematika dengan prestasi belajar Matematika siswa 

kelas X IPA SMAN 1 lembar tahun ajaran 2017/2018. dimana 23,6% prestasi belajar 

matematika siswa siswa kelas X IPA SMAN 1 lembar tahun ajaran 2017/2018 dipengaruhi 

oleh minat siswa dalam belajar matematika. 
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