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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di sekolah mempermudah siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Keinginan untuk mengikuti proses kegiatan belajar mengajar, 

karena adanya kemampuan siswa dalam  menunjukan perhatian, aktivitas dan 

partisipasinya untuk mengikuti kegiatan belajar. Kecenderungan tersebut 

seseorang mampu  memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan (Slameto, 

2010).  Minat belajar tidak hanya memberikan kekuatan pada daya upaya belajar, 

tetapi juga memberikan arah yang jelas dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Menurut Hendra (2009) belajar dapat berlangsung dengan baik, jika didorong oleh 

minat yang kuat dan minat yang kuat dapat ditimbulkan oleh bagaimana cara guru 

dalam mengajar. 

Minat menunjukkan rasa ingin tahu siswa, sehingga guru harus memiliki 

kompetensi mengajar pada proses pembelajaran, karena guru perlu menciptakan 

pengajaran yang efektif untuk menjadikan siswa semangat belajar (Hammond dan 

Snowden, 2009). Minat belajar siswa sangat dibutuhkan dalam pembelajaran 

supaya siswa tertarik terhadap materi yang diajarkan. Selain minat, siswa juga 

membutuhkan dorongan atau gerakan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya 

dorongan, pelajar dapat mengembangkan aktivitas dan inisatif yang dapat 

mengarahkan siswa untuk tekun dalam melakukan kegiatan belajar. Dimana 

kondisi psikologis seseorang mampu mendorong untuk belajar (Khodijah, 2014). 
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Minat yang ada pada diri seseorang akan memberikan gambaran dalam 

aktivitas untuk mencapai tujuan belajar siswa. Tidak adanya minat dari seorang 

siswa terhadap suatu pelajaran akan menimbulkan kesulitan dalam belajar 

(Ahmad, 2004). Jika pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, 

maka akan mempengaruhi perilaku dalam belajar, sehingga siswa tidak 

mendapatkan kepuasan dari pelajaran tersebut dan mengakibatkan siswa malas 

belajar. Bahan pelajaran yang menarik minat siswa akan lebih mudah untuk 

dipelajari dan disimpan karena minat mampu menambah kegiatan dalam belajar. 

Belajar adalah proses mental dalam diri seseorang yang menyebabkan munculnya 

perubahan perilaku (Sanjaya, 2008). 

Minat merupakan kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau 

keinginan yang besar terhadap sesuatu, karena dorongan dalam diri seseorang 

menimbulkan ketertarikan atau perhatian secara efektif, yang menyebabkan 

dipilihnya suatu obyek atau kegiatan yang menguntungkan, dan mendatangkan 

kepuasan (Susanto, 2013). Minat merupakan faktor yang ada dalam diri 

seseorang, yang menyebabkan individu tertarik atau menolak terhadap objek, 

orang dan kegiatan dalam lingkunganya (Arif, 2012). Minat dapat diartikan sesuai 

dengan cara dan sudut pandang mereka masing-masing (Khairani, 2014). 

Siswa yang memiliki minat belajar dapat ditandai dengan adanya rasa 

lebih suka terhadap belajar dari pada kegiatan yang lain, rasa keterkaitan terhadap 

kegiatan belajar, menyukai kegiatan akademis, dan memiliki partisipasi yang 

tinggi terhadap belajar (Slameto, 2010). Usaha untuk mencapai sesuatu diperlukan 

minat, besar kecilnya minat sangat mempengaruhi hasil yang diperoleh siswa 
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dalam belajar. Semakin kuat penerimaan akan hubungan diri sendiri dengan 

sesuatu di luar diri, maka akan semakin besar minatnya (Djaali, 2006). Pada 

dasarnya minat siswa untuk belajar dapat tumbuh karena adanya dorongan yang 

datang dari dalam diri siswa itu sendiri atau disebabkan oleh adanya dorongan 

yang datang dari luar dirinya (Slameto, 2010). 

Kasus menurunnya minat belajar pada siswa SMA di Yogyakarta 

dipengaruhi oleh pengajaran guru yang membosankan seperti yang diberitakan 

dalam Kompas.com edisi 25 Mei 2010, memberitakan bahwa metode pengajaran 

guru di SMA Yogyakarta masih cenderung membosankan. Guru yang mengajar 

sebagian besar menggunakan gaya mengajar dengan berceramah dan minim 

memanfaatkan media pembelajaran di sekitar. Pembelajarn yang kurang menarik 

tersebut membuat siswa menjadi sulit untuk bisa menyerap materi yang telah 

disampaikan. 

Berita yang dimuat di Tribunnews.com edisi 14 Febuari 2014, mengenai 

guru di NSW prihatin minat belajar matematika makin rendah. Jumlah siswa yang 

mengambil mata pelajaran matematika di tingkat HSC (setingkat SMU) di New 

South Wales (NSW) terus menurun. Kalangan guru mendesak pemerintah untuk 

mencegah berlanjutnya penurunan minat siswa menekuni mata pelajaran 

matematika. Banyak guru yang merespon jika siswa lebih banyak memilih kelas 

matematika dibawah tingkat kemampuan mereka. Sebenarnya siswa memiliki 

kemampuan matematika yang bagus, akan tetapi siswa cenderung memilih mata 

pelajaran matematika yang kurang menantang. Semua guru berpendapat bahwa, 

keputusan siswa dipicu karena tingkat kesulitan dan lamanya waktu yang 
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dibutuhkan untuk mengambil mata pelajaran matematika yang lebih tinggi 

tingkatannya. Guru mengaku prihatin dengan kemampuan matematika dasar yang 

dimiliki siswa sebagai bekal mereka melanjutkan pendidikan di tingkat 

universitas. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seorang remaja kelas sebelas 

(XI) yang malas dalam mengikuti kegiatan belajarnya berinisial A (laki-laki) pada 

September 2020 mengungkapkan bahwa, saat mengikuti kegiatan belajar di 

sekolah A tidak memperhatikan penjelasan saat guru menerangkan materi 

pelajaran. A lebih suka tidur di kelas waktu kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Hal tersebut dilakukan oleh A karena mata pelajaran yang 

berlangsung tidak sesuai dengan minat atau keinginan siswa, kemudian ketika A 

di beri tugas oleh gurunya dikerjakan dengan cara menyontek hasil tugas dari 

teman lain. Pada saat A tidak yakin dengan kemampuannya, maka A mengerjakan 

semampu yang dia bisa. Sedangkan pada mata pelajaran lain dengan guru yang 

dianggap tegas, A merasa tertekan saat mengikuti kegiatan belajar mengajar 

tersebut. Dengan sikap guru yang tegas membuat A tidak bisa tenang di kelas 

karena A merasa tidak nyaman dengan sikap guru yang killer dan membuat A 

tidak bisa menyerap materi yang disampaikan. 

Wawancara dilakukan pada subjek berinisial Y kelas sebelas (XI) dengan 

jenis kelamin perempuan. Subjek Y memberikan alasan mengapa Y malas 

mengikuti kegiatan belajarnya di sekolah, karena Y memiliki persepsi bahwa 

gurunya tidak mampu menguasai pembelajaran pada saat memberikan materi. 

Gurunya selalu menerangkan materi dengan cara ceramah dan tidak 
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mengikutsertakan siswanya dalam proses pembelajaran berlangsung yang 

membuat suasana kelas menjadi monoton dan subjek merasa bosan. Dengan 

keadaan tersebut, Y sulit untuk menyerap materi yang diberikan karena sistem 

mengajar yang diterapkan gurunya terlalu banyak memberikan materi tanpa 

diselingi dengan candaan supaya bisa mencairkan suasana. Jika gurunya pandai 

mencairkan suasana di kelas, maka Y mampu menyerap materi yang diberikan. Y 

lebih sering mengerjakan tugasnya di sekolah secara dadakan karena mengerjakan 

tugas di rumah tidak ada teman untuk diajak berdiskusi. Selain itu, Y juga 

mengatakan bahwa kegiatan sehari-harinya sering sekali dilupakan karena dia 

merasa malas belajar saat dirumah. 

Wawancara selanjutnya dilakukan pada subjek berinisial U kelas sebelas 

(XI) dengan jenis kelamin laki-laki. Pada saat U mengikuti kegiatan selama 

pembelajaran berlangsung, U tidak memiliki antusias dalam mengikuti kegiatan 

belajar mengajar. U pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar lebih suka 

bermain handphone secara diam-diam dari pada mendengarkan penjelasan materi 

yang disampaikan oleh gurunya. U merasa malas mengikuti kegiatan belajar 

mengajar karena sulit mengutarakan pendapat mengenai materi dan membuat U 

tidak mampu meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Ketidakmampuan U 

tersebut berdampak pada sulitnya subjek untuk bisa menyelesaikan tanggung 

jawab dan tugas yang diberikan dari guru. 

Faktor metode pembelajaran dan efikasi diri siswa merupakan faktor-

faktor yang dapat dikategorikan sebagai the inner urge factor dan emotional 

factor yang dapat mempengaruhi minat siswa (Khairani, 2017). Menurut Crow 
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dan Crow (Gunarto, 2007) mengemukakan bahwa The factor inner urge 

merupakan kecenderungan siswa terhadap belajar yang memiliki hasrat ingin tahu 

terhadap ilmu pengetahuan, sedangkan emotional factor merupakan perjalanan 

sukses yang diraih siswa dalam suatu kegiatan tertentu yang dapat 

membangkitkan perasaan senang dan menambah semangat atau kuatnya minat 

dalam kegiatan tersebut. Self efficacy merupakan sikap atau perasaan yakin atas 

kemampuan diri sendiri sehingga orang yang bersangkutan tidak terlalu cemas 

dalam tindakan-tindakannya, dapat merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang 

disukainya dan bertanggung jawab atas perbuatannya, hangat dan sopan dalam 

berinteraksi dengan orang lain, dapat menerima dan menghargai orang lain, 

memiliki dorongan untuk berprestasi serta mengenal kelebihan dan 

kekurangannya (Pajares, 2002). Self efficacy merupakan suatu kenyataan 

seseorang mengenai kemampuannya untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang 

spesifik. (Barling, 2005). 

Alwisol (2009) mengemukakan bahwa, efikasi diri sebagai persepsi diri 

sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu, dan 

self efficacy berhubungan dengan keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan 

melakukan tindakan yang diharapkan. Self efficacy menunjukkan pada keyakinan 

individu bahwa dirinya dapat melakukan tindakan yang dikehendaki oleh situasi 

tertentu dengan berhasil. Keyakinan diri adalah pendapat atau keyakinan yang 

dimiliki seseorang mengenai kemampuannya dalam menampilkan suatu bentuk 

perilaku yang berhubungan dengan situasi yang dihadapi seseorang (Bandura, 

2010). 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sandi (2017) yang berjudul 

“Hubungan Efikasi Diri dengan Minat Belajar Siswa-Siswi SMK YPK 

Tenggarong” pada 75 responden menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

sangat signifikan antara efikasi diri dengan minat belajar pada siswa SMK YPK 

Tenggarong. 

Faktor lain yang mempengaruhi minat belajar siswa adalah gaya mengajar 

guru. Gaya mengajar guru menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan 

belajar peserta didik (Thoifuri, 2007). Tanpa adanya minat pada siswa, maka 

tujuan belajar siswa tidak akan tercapai (Amri, 2011). Gaya mengajar yang 

dilakukan menjadikan suatu cara untuk melangsungkan proses belajar mengajar 

untuk mencapai suatu tujuan. Keadaan guru sebagai salah satu faktor di dalam 

lingkungan sekolah yang mempengaruhi minat belajar siswa atas dasar 

ketertarikan. Kemampuan guru mampu meningkatkan ketertarikan peserta didik 

dalam belajar sangat penting dan besar pengaruhnya (Feriady, 2012). Menurut Ali 

(2004), gaya mengajar guru adalah gaya mengajar yang dimiliki seorang guru 

mencerminkan pada cara melaksanakan pengajaran sesuai dengan pandanganya 

sendiri. Landasan psikologis terutama teori belajar yang dipegang serta kurikulum 

yang dilaksanakan juga turut mewarnai gaya mengajar guru yang bersangkutan. 

Gaya mengajar adalah cara atau metode yang dipakai oleh guru ketika 

sedang melakukan pengajaran (Suparman, 2010). Gaya mengajar guru merupakan 

cerminan dari keadaan guru pada saat mengajar yang meliputi kecerdasan guru, 

metode yang digunakan, keadaan guru saat mengajar dan gaya belajar guru itu 

sendiri (Santrock, 2013). Siswa dapat belajar sesuai kebutuhan dan ketertarikan 
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mereka dimana pembelajaran fleksibel memungkinkan siswa berinteraksi dengan 

materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Green dkk, 2011). 

Menurut Majid (2013) mengemukakan bahwa, terdapat empat jenis gaya 

mengajar guru yang digunakan oleh guru. Diantaranya adalah gaya mengajar 

klasik merupakan gaya mengajar dimana seorang guru lebih dominan aktif 

dibandingkan siswa. Sehingga menghambat perkembangan siswa dalam 

pembelajaran. Gaya mengajar teknologis merupakan gaya mengajar yang 

mengkondisikan pembelajaran dengan kondisi siswa, memberikan stimulus pada 

siswa untuk aktif dalam berdiskusi dan pembelajaran disesuaikan dengan minat 

siswa sehingga mendapatkan manfaat untuk dirinya. Gaya mengajar personalisasi 

merupakan gaya mengajar dimana siswa yang lebih dominan aktif dibandingkan 

guru. Sedangkan gaya mengajar interaksional merupakan gaya mengajar dimana 

guru lebih mengutamakan dialog antara siswa dengan guru dan siswa dengan 

siswa sebagai alat interaksi. 

Sedangkan gaya mengajar personalisasi menurut Ali (2010) 

mengemukakan bahwa, gaya mengajar personalisasi merupakan pengajaran yang 

dilakukan atas minat, pengalaman, dan pola perkembangan mental siswa. Yang 

mendominasi pembelajaran di dalam kelas ada ditangan siswa dan siswa 

dipandang sebagai suatu pribadi, karena peranan guru sebagai penuntun dan 

membantu perkembangan melalui pengalaman belajar. Izmestiev (2012) 

mengemukakan bahwa, Pembelajaran personalisasi (personalized learning) 

merupakan pembelajaran yang didesain berdasarkan kebutuhan dan ketertarikan 

personal siswa. 
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Dalam gaya mengajar seorang guru harus mampu mencerminkan cara 

melaksanakan pengajaran sesuai dengan pandanganya sendiri. Menurut Ali 

(2002), teori belajar yang di pegang serta kurikulum yang dilaksanakan mewarnai 

gaya mengajar guru yang bersangkutan. Peranan penting mengajar guru 

diantaranya adalah guru sebagai seorang pengajar, guru sebagai pembimbing, 

guru sebagai pemimpin, guru sebagai ilmuan, guru sebagai pribadi, guru sebagai 

penghubung, guru sebagai pembaharu, guru sebagai pembangunan (Hamalik, 

2004). 

Hal ini diperkuat dalam penelitian Nurizzamani (2017) yang berjudul 

”Pengaruh Gaya mengajar Personalisasi Terhadap Minat belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Ekonomi Kelas X IIS di SMA Kartika XIX-1 Bandung” pada 181 

siswa, menunjukkan gaya mengajar personalisasi guru memiliki hubungan dengan 

minat belajar peserta didik dengan data yang diperoleh berada pada kategori baik. 

Hal tersebut ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara gaya 

mengajar personalisasi guru Ekonomi terhadap minat belajar siswa kelas X IIS di 

SMA Kartika XIX-1 Bandung. Semakin baik gaya mengajar personalisasi guru, 

maka semakin tinggi pula minat siswa dalam belajar. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, penulis 

tertarik untuk meneliti lebih berkaitan dengan “Hubungan Self Efficacy dan Gaya 

Mengajar Personalisasi Guru dengan Minat Belajar pada siswa”. 
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B. Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini untuk menguji secara empirik hubungan antara 

self efficacy dan gaya mengajar personalisasi guru dengan minat belajar pada 

siswa MAN 01 PATI. 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara 

teoritis maupun secara praktis kepada berbagai pihak. Adapun manfaatnya sebagai 

berikut :  

1. Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan 

menambah wawasan informasi dalam pengembangan ilmu psikologi, terutama 

di bidang psikologi pendidikan tentang hubungan antara self efficacy dan gaya 

mengajar personalisasi guru dengan minat belajar pada siswa. 

2. Manfaat praktis 

1. Bagi subjek 

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberi manfaat dan 

menambah wawasan informasi bagi subjek mengenai hubungan antara 

self efficacy dan gaya mengajar personalisasi guru dengan minat 

belajar siswa. 
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2. Peneliti selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi jika ingin 

meneliti self efficacy, gaya mengajar personalisasi, dan minat belajar 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


