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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga negara 

Indonesia untuk dapat dinikmati. Pendidikan merupakan usaha sadar yang 

dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui 

proses pembelajaran. Keberadaan pendidikan yang sangat penting tersebut telah 

diakui dan sekaligus memiliki legalitas yang sangat kuat sebagaimana tertuang 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 (1) yang menyebutkan bahwa:” 

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Hak memperoleh pendidikan 

ini diperjelas dengan pasal 31 (2) yang bunyinya:”Setiap warga negara wajib 

mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Dari uraian di 

atas dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh 

pendidikan yang layak terutama pendidikan dasar. Selain membahas tentang 

pendidikan sebagai suatu hak, pasal 31 juga mempertegas bahwa pendidikan 

(terutama pendidikan dasar) merupakan kewajiban bagi setiap warga negara dan 

pemerintah wajib membiayainya. 

"Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkahlaku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil dari pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 

2010). 
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Proses pembelajaran melibatkan dua subyek yaitu guru dan siswa akan 

menghasilkan suatu perubahan pada diri siswa sebagai hasil dari kegiatan 

pembelajaran. Perubahan yang terjadi pada siswa sebagai hasil proses belajar 

berupa sikap, pengetahuan, kecakapan untuk menguasai berbagai konsep dalam 

bidang ilmu yang dipelajari.Terciptanya pembelajaran dan belajar maka dapat 

diketahui hasil belajar seorang siswa (Widoyoko, 2010).  

Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara guru dan 

siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada baik potensi yang 

bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri seperti minat, bakat dan kemampuan 

dasar yang dimiliki termasuk Gaya belajar maupun potensi,yang ada di luar diri 

siswa seperti lingkungan, sarana dan sumber belajar sebagai upaya untuk 

mencapai tujuan belajar (Sanjaya, 2011). 

Masalah yang penting dibicarakan saat ini adalah mengenai kurangnya 

minat belajar pada diri siswa tidak tumbuh sendiri, melainkan harus ditumbuhkan 

secara sengaja oleh pendidik/ pengasuhnya (Sofyan, 2015). Menurunya minat 

belajar anak sudah terjadi semenjak SD. Faktor penyebabnya cukup banyak,antara 

lain: Anak terlalu banyak bermain, Kurangnya perhatian orang tua terhadap 

belajar anak. Banyaknya tugas yang dikerjakan anak seperti: les piano, les bahasa 

asing,les berenang, dan lain – lain, ditambah lagi tugas dari rumah, Terlalu 

mengandalkan teman, Pengaruh HP, Acara televisi yang menarik, serta  siswa 

Kurang suka pada mata pelajaran tertentu. Dan terakhir Kurangnya  pengawasan 

dari orang tua saat siswa belajar. 
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Menurut JP Guilford (1969) ‘’Minat belajar dapat diartikan sebagai 

dorongan – dorongan dari dalam diri peserta didik secara psikis untuk 

mempelajari sesuatu dengan penuh kesabaran, ketenangan dan kedisiplinan, 

sehingga menyebabkan individu secara aktif dan senang untuk melakukannya.’’ 

Menurut Sudjana (2009) hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh 

dua Faktor utama yakni faktor dari dalam diri siswa itu dan faktor yang datang 

dari luar diri siswa atau faktor lingkungan. Salah satu faktor internal (faktor dari 

dalam diri siswa) yang turut menentukan keberhasilan belajar siswa adalah minat. 

Minat menjadi sumber motivasi yang kuat untuk belajar dan menjadi penyebab 

partisipasi dan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa adanya minat 

belajar dalam diri siswa, maka akan mengakibatkan kurang optimalnya hasil 

dalam proses pembelajaran. Dikatakan demikian karena menurut Slameto (2010) 

siswa yang memiliki minat terhadap subjek tertentu cenderung untuk memberikan 

perhatian yang lebih besar terhadap subjek tersebut. Untuk  membangkitkan minat 

belajar siswa, guru memiliki peranan yang penting. Guru harus kreatif 

menciptakan metode penyampaian materi karena cara mengajar guru dapat 

mempengaruhi tinggi atau rendahnya minat belajar siswa. 

Minat mempunyai pengaruh yang besar dalam belajar karena bahan 

pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat peserta didik, maka peserta 

didik tidak akan belajar dengan sebaik – baiknya, sebab tidak ada adaya tarik 

baginya. Sebaliknya bila bahan pelajaran menarik minat peserta didik, maka 

pelajaran mudah untuk dipelajari dan diingat karena adanya minat sehingga 

menambah minat dalam kegiatan belajar mengajar. 
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Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri 

sendiri dengan  sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, 

semakin besar minatnya (Slameto, 2010). Menurut Djaali (2017) minat adalah 

rasa lebih suka dan ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang 

menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara 

diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan 

tersebut, semakin besar minatnya (Slameto, 2010). 

Menurut Syah (2013) secara sederhana, minat (interest) berarti 

kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap 

sesuatu. Minat besar sekali pengaruhnya terhadap kegiatan seseorang sebab 

dengan minat ia akan melakukan sesuatu yang diminatinya. Sebaliknya tanpa 

minat seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu. Dengan kata lain minat 

merupakan penyebab seseorang mengerjakan sesuatu yang diinginkannya. Minat 

belajar dapat kita definisikan sebagai ketertarikan dan kecenderungan yang tetap 

untuk memperhatikan dan terlibat dalam aktivitas belajar karena menyadari 

pentingnya atau bernilainya hal yang ia pelajari. 

Menurut Sukardi (2009) menyatakan bahwa minat belajar adalah salah satu 

bentuk keaktifan seseorang yang mendorong untuk melakukan serangkaian 

kegiatan jiwa dan raga agar supaya memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari pengalaman individu dalam berinteraksi terhadap 

lingkungannya yang menyangkut terhadap kognitif, afektif dan psikomorik. 

Minat belajar penting dalam proses pembelajaran karena tanpa adanya minat 

siswa maka pembelajaran tidak dapat diterima oleh siswa itu sendiri. Menurut 
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Supriyono (2004) menyatakan bahwa tanpa adanya minat dari seseorang siswa 

atau anak terhadap pelajaran akan timbul kesulitan belajar. Ada tidaknya minat 

terhadap sesuatu pelajaran dapat dilihat dari cara anak mengikuti pelajaran, 

lengkap tidaknya catatan, memperhatikan pelajaran atau tidak (Rizkiani, 2016).  

Minat dalam sebuah pembelajaran pada dasarnya adalah penerimaan akan 

sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin dekat 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu yang ada di luar diri semakin besar 

minatnya ( Slameto, 2010). 

Minat belajar adalah aspek psikologi seseorang yang menampakkan diri 

dalam beberapa gejala seperti: gairah, keinginan, perasaan suka untuk melakukan 

proses perubahan tingkah laku melalui berbagai kegiatan yang meliputi mencari 

pengetahuan dan pengalaman, dengan kata lain, minat belajar itu adalah perhatian 

rasa suka, ketertarikan seseorang siswa terhadap belajar yang ditunjukkan melalui 

keantusiasan, partisipasi dan keaktifan dalam belajar (Sirait, 2016). 

 Minat belajar atau dorongan untuk belajar didapat dari suasana 

pembelajaran yang akan memberikan motivasi dan kebebasan dalam 

mengeksplorasi atau menganalisis pengalaman belajar. Desain pembelajaran yang 

kondusif akan memberikan kebebasan mengekspresikan ide dan motivasi belajar 

mandiri ( susanto, 2006).  Minat sangat besar pengaruhnya terhadap Hasil belajar, 

karena apabila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat, siswa 

tidak akan belajar dengan baik, sebab itu tidak menarik baginya. Siswa akan 

malas belajar dan tidak akan mendapatkan kepuasan dari pelajaran itu. Bahan 

pelajaran yang menarik minat siswa, lebih mudah dipelajari sehingga dapat 
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meningkatkan prestasi belajar (utomo, 2012). Minat terhadap sesuatu hal tidak 

merupakan yang hakiki untuk dapat mempelajari hal tersebut, asumsi umum 

menyatakan bahwa minat akan membantu seseorang untuk mempelajarinya. 

Membangkitkan minat terhadap sesuatu  pada dasarnya adalah membantu siswa 

melihat bagaimana hubungan antara materi yang diharapkan untuk dipelajari 

dengan diri sendiri sehingga dapat untuk mempunyai  layanan bimbingan dan 

konseling diberikan siswa, terutama cocok untuk masalah belajar siswa dalam 

meningkatkan minat belajar siswa (Abidin, 2006). Dampak yang terjadi jika siswa 

tidak memiliki minat belajar misalnya adalah siswa malas untuk belajar, nilai 

buruk, dll. siswa    tidak  bisa mengambil Keputusan dengan cara 

mempertahankan seluruh kepribadian, Melaksanakan sesuatu tanpa ada rasa 

keterpaksaan dan terakhir Melakukan sesuatu dengan senang hati. Sedangkan 

rendahnya minat belajar siswa  Dapat dilihat dari beberapa hal seperti: pertama, 

siswa kurang bergairah untuk mengikuti pelajaran, kedua, siswa tidak merespon 

saat guru memberikan pertanyaan dikelas dan ketiga, siswa kurang menyelesaikan 

tugas – tugas yang diberikan oleh guru dan tidak mau menanyakan materi 

pelajaran yang belum dipahami dan rendahnya minat baca siswa untuk mencari 

tugas – tugasnya yang diberikan oleh guru dengan memanfaatkan fasilitas internet 

yang disediakan oleh pihak sekolah. 

Dalam kegiatan pembelajaran, minat mempunyai peranan sangat penting. 

Bila seorang siswa tidak memiliki minat dan perhatian yang besar terhadap objek 

yang dipelajari maka akan sulit apa yang diharapkan oleh siswa tersebut, siswa 

yang tekun akan memperoleh hasil yang lebih baik dari belajar sebelumnya. 
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Sebaliknya, apabila siswa tersebut belajar dengan minat dan perhatian yang besar 

terhadap objek yang dipelajari, maka hasil yang diperoleh lebih baik,(zuraini, 

2008). Seperti yang diungkapkan oleh Usman Efendi dan Juhaya S Praja bahwa’’ 

belajar dengan minat akan lebih baik dari pada belajar tanpa ada minat 

(Nuhidayati, 2006). 

Minat belajar dipengaruhi oleh kesehatan fisik dan kondisi mental (Hapsari, 

2007). Lebih lanjut dapat dijelaskan, siswa yang kondisi kesehatannya mengalami 

gangguan tidak akan memiliki minat untuk belajar. Karena potensi tubuhnya 

digunakan untuk menahan rasa sakit yang diderita. Demikian pula dengan 

kesehatan mental, yang secara langsung akan menganggu minat belajar. Perasaan 

benci, sakit hati atau kecewa terhadap guru akan menghambat minat belajar siswa. 

Menurut abu ahmadi (2004) menyatakan bahwa tanpa adanya minat dari 

seseorang  atau  anak terhdap pembelajaran maka akan timbul kesulitan belajar. 

Ada tidaknya minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah penerimaan akan 

sesuatu yang  berhubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri maka 

akan semakin besar minatnya. 

Berdasarkan hasil Wawancara yang dilakukan oleh penulis di yayasan panti 

asuhan darussamalah desa jurang kecamatan gebog kabupaten kudus, pada 

tanggal 30 desember tahun 2019, didapat hasil dari wawancara "minat belajar 

siswa, mempunyai ciri ciri sebagai berikut: lebih menyukai suatu hal yang 

menjadi minatnya dari pada yang lain, dimanifestasikan melalui partisipasi pada 

aktivitas dan kegiatan. Mempunyai kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang sesuatu yang dipelajari secara terus menerus, ada 
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rasa suka dan senang pada sesuatu yang diminati, adanya perilaku aktif, menelaah, 

mengikuti pelajaran dengan baik dari awal sampai akhir. Memperoleh suatu 

kebanggaan dan kepuasan pada suatu yang diminati. Dalam hal ini, ada rasa 

ketertarikan pada sesuatu aktivitas yang diminati. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pengurus 

panti asuhan di yayasan darussalamah desa jurang kecamatan gebog kabupaten 

kudus, pada tanggal 6 Maret tahun 2020 didapat hasil wawancara sebagai berikut: 

menurut pengurus panti asuhan mengatakan bahwa pengaruh acara televisi yang 

ditayangkan pada jam – jam pembelajaran dapat mempengaruhi siswa untuk 

menontonya dalam jangka waktu yang lama karena ada rasa penasaran apabila 

tidak menonton acara tersebut, akan tertinggal informasi. Akibatnya siswa lebih 

memilih nonton televisi dan menunda waktu belajarnya. 

Diyayasan panti asuhan minat belajar siswa disana masih  kurang  Karena 

ditunjukkan dengan ketidak antusiasan siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran, siswa tersebut terlihat pasif, cenderung mendengar dan mencatat 

apa saja yang disampaikan oleh guru sehingga pembelajaran berjalan satu arah. 

Pada saat siswa diberikan untuk bertanya sebagian besar siswa diam. Hal ini 

membuat guru sudah mencoba berbagai hal, supaya siswa dapat memahami 

konsep yang sedang dipelajari. Namun guru merasa kesulitan untuk memahami 

dan mengetahui sampai dimana kemampuan siswa dalam memahami konsep yang 

harus dikuasai mereka. Untuk mengatasi hal ini, guru sudah mencoba 

memvariasikan model dan metode pembelajaran untuk menumbuhkan minat 
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belajar di diri siswa. Namun ketidak siapan siswa dalam belajar dan rendahnya 

minat belajar dalam memproses belajar atau pembelajaran menjadi satu arah. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ST pada 

tanggal 7 Maret tahun 2020, mengatakan siswa yang tidak mempunyai minat 

dalam belajar, adapun ciri-ciri minat tersebut adalah: Keputusan diambil dengan 

mempertahankan seluruh kepribadian sifatnya irasional, Berlaku perseorangan 

dan pada suatu situasi, Melakukan sesuatu terbit dari lubuk hati, Melaksanakan 

sesuatu tanpa ada paksaan, Melakukan sesuatu dengan senang hati. Siswa yang 

memiliki minat belajar yang tinggi maka memiliki hasil belajar yang baik, 

sebaliknya siswa yang minat belajarnya rendah, maka hasilnya juga akan rendah. 

Hal ini  disebabkan karena siswa terlalu bergantung pada temannya untuk 

mengerjakan tugas dari sekolah, maupun saat mengerjakan soal terutamanya, pada 

saat ujian berlangsung, bisa juga dengan cara  memaksa temannya untuk 

memberkan jawaban  supaya mendapatkan nilai yang baik atau nilai yang  lebih 

bagus dari temannya. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan VA pada tanggal 8 Maret 

tahun 2020 mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan pengawasan dari orang tua 

itu merupakan salah satu faktor rendahnya minat belajar pada siswa di yayasan 

panti asuhan darussalamah tersebut, disebabkan karena kesibukan orang tua 

terhadap pekerjaannya, membuat orang tua tidak peka bahkan tidak peduli kepada 

anaknya yang  sudah belajar  atau tidak, yang orang tua  tahu hanyalah anaknya 

masih rajin kesekolah. Namun demikian fenomena yang terjadi disekolah pada era 

gloalisasi saat ini ramainya guru yang kurang berinovasi dan monoton ketika 
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mengajar yang membuat minat belajar pada siswa di panti asuhan yayasan 

darussalamah menjadi rendah  dan akibatnya siswa malas  untuk belajar. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan HU pada tanggal 9 Maret 

tahun 2020, mengatakan bahwa dia tidak  suka  pada mata pelajaran tertentu, 

menyebabkan siswa malas untuk belajar dan  prosentase sebanyak 85 % siswa 

tidak menyukai pelajaran. yang menuntut mereka untuk menghitung, seperti: 

matematika, fisika, kimia dll. Sehingga ketika siswa mengerjakan soal terdapat 

soal berhitung, mereka langsung pusing tanpa harus mencoba terlebih dahulu. Dan 

HP juga berpengaruh pada malasnya siswa untuk belajar karena waktunya 

terbuang untuk main HP, yang seharusnya dipergunakan untuk siswa belajar 

membaca buku, ataupun menyelesaikan tugas sekolah.  

 Dan akibatnya waktunya terbuang dengan sia – sia dan tidak ada gunannya, 

karena siswa SmSan dengan temannya, mengakibatkan minat belajar pada siswa 

di panti asuhan tersebut, menjadi rendah dalam proses pembelajaran.     

Salah satu persoalan utama yang dihadapi di panti asuhan adalah rendahnya 

minat belajar anak-anak di panti asuhan. Rendahnya minat belajar anak-anak di 

panti asuhan dapat mengakibatkan rendahnya prestasi belajar siswa. Sebagaimana 

yang dinyatakan oleh Prayitno dan Erman Amti (2004) bahwa salah satu aspek 

yang menyebabkan anak-anak perlu dibimbing adalah rendahnya minat 

belajarnya. Hal-hal yang menyebabkan rendahnya minat belajar anak-anak di 

panti asuhan antara lain pola lingkunganbelajar di pantiasuhan, faktor sosial 

individual berupa kematangan fisik, emosional dan intelektual serta faktor 

lingkungan sosial berupa dukungan orang tua dan guru. 
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Menurut penelitian sardini (2013) tentang pengaruh minat belajar terhadap 

hasil belajar pembelajaran Ekonomi siswa kelas XI IPS Man Pontianak, di peroleh 

hasil dari penelitian menunjukkan terdapat signifikan minat belajar terhadap hasil 

belajar. Hal ini terbukti menurut penelitian Darwin (2009) tentang peningkatan 

miant belajar menggunakan metode demonstrasi pada pembelajaran matematika 

kelas V  SDN 17 Mengkatang, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

peningkatan belajar dengan menggunakan metode demonstrasi pada pembelajaran 

matematika keas V sekolah dasar negeri 17 Mengkatang, ada peningkatan yang 

signifikan.  

Sedangkan menurut penelitian Arisanti (2018) tentang  pengaruh 

penggunaan internet terhadap minat belajar siswa muslim di SMP Kota Pekan 

Baru, berdasarkan hasil dari penelitian Arisanti (2018) menunjukkan bahwa 

pengaruh media internet memberikan pengaruh yang tinggi terhadap minat belajar 

pada siswa. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis, penulis 

tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian dengan judul ‘’ Minat 

Belajar Pada siswa Di Yayasan Panti Asuhan Darussalamah Desa Jurang 

Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas Peneliti ingin untuk mengetahui 

minat belajar pada anak-anak di Panti Asuhan Yayasan Darussalamah Desa 

Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Pengembangan 

Keilmuwan Psikologi, khususnya psikologi pendidikan, berkaitan dengan 

mengetahui minat belajar pada anak-anak di Panti Asuhan Yayasan 

Darussalamah Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Panti Asuhan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan wawasan tentang minat belajar pada anak-anak di Yayasan 

Panti Asuhan Darussalamah Desa Jurang, Kecamatan Gebog Kabupaten 

Kudus 

b. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menyempurnakan penelitian 

mengenai minat belajar pada anak-anak di Yayasan Panti Asuhan 

Darussalamah Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. 

 

 

 

  


