
“EcoSocio : Jurnal Ilmu dan Pendidikan Ekonomi-Sosial”                                           Volume 3, No. 28.Oktober.2021 
ISSN (2597-7806) 
ISSN (2597-7814)    

                    Abdul Holik: Pengaruh  Minat Belajar Dan Persepsi Siswa...... | 79  

 
PENGARUH MINAT BELAJAR DAN PERSEPSI SISWA  

TENTANG KOMPETENSI GURU TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA  

KELAS X DI MASA PANDEMI PADA MATA PELAJARAN EKONOMI DI 

SMAN 1 KETAPANG 

 

 
 

Abdul Holik 

STKIP PGRI Bangkalan, Prodi Pendidikan Ekonomi, Bangkalan 

griya 3672@gmail.com  

 

 

Abstract  

Keywords:  organizational climate, work involvement, organizational commitment  

 

Abstrak  

Holik Abdul 2021. Pengaruh Minat Belajar Dan Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Guru Terhadap Hasil 
Belajar Siswa Kelas X Di Masa Pandemi Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di SMAN1 Ketapang. 

Skripsi, Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Bangkalan. Pembimbing: (I) Octaviana 

Arisinta, S.Ak, M.Ak. dan (II) Aldila Septiana, M.Pd.  

 

Kata-Kata Kunci: Pengaruh Minat Belajar, Persepsi Siswa, dan Pandemi. 

 

Penelitian ini dibuat untuk menganalisis pengaruh Minat  Belajar Dan Persepsi Siswa Tentang 

Kompetensi Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X Di Masa Pandemi Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di 

SMAN1 Ketapang.  

 

Populasi dalam penelitian ini yaitu Siswa SMANegri 1 Ketapang. Sampel yang diambil sebanyak 42 

responden dari semua Siswa kelas X Ekonomi. 
 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh Minat Belajar(X) 

berpengaruh signifikan terhadap Hasil Belajar (Y) secara parsial. Dibuktikan dengan 

hasil uji SPSS 42 yaitu diketahui bahwa Thitung> Ttabel(8,338 2,64) dan nilai signifikan 

,000 < 0,05 sehingga dapat dikatakan signifikan, maka H0 ditolak dan Ha 

 

 

 
Kata kunci: Iklim organisasional, keterlibatan kerja, komitmen organisasional 
 

PENDAHULUAN 

Pendidikan di indonesia secara 

umum saat ini masih mengalami banyak 

masalah, masalah tersebut menyangkut 
banyak faktor yang terkait dengan 

pendidikan. Di antaranya berkaitan 

dengan kurikulum, sarana dan prasarana, 

pengelolaan maupun kebijakan 

pendidikan. Salah satu permasalahan 

pendidikan tersebut di antaranya adalah 

rendahya mutu pendidikan pada setiap 

jenjang dan satuan pendidikan. Secara 

lebih jelas masalah pendidikan tersebut 

khususnya pendidikan dasar meliputi 

beberapa faktor seperti di kemukakan 

oleh Wasliman, Iim dalam modulnya 

yang berjudul problematika pendidikan 
dasar ( 2012 : 21 ).  

Masalah - masalah tersebut 

meliputi  : 1 ) pemerataan, 2) Mutu, 3) 

Relevansi, 4) Efisensi dan 5) Masih 

lemahnya manajemen/pengelolaan 

pendidikan. Dari masalah- masalah 

tersebut peneliti hanya memfokuskan 

perhatian khusus pada masalah mutu 

pendidikan.  Saat ini mutu pendidikan di 

Indonesia masih sangat rendah. 
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Rendahnya mutu pendidikan dapat di 

lihat dari prestasi atau hasil belajar siswa 

seperti di kemukakan oleh Wasliman, 

Iim ( 2012 : 23 ). 

Indikator rendahnya mutu 

pendidikan dapat di lihat dari prestasi 

siswa. 
1) Menurut laporan Bank Dunia 

anak-anak Indonesia ternyata hanya 

mampu mengusai 30 % dari 

materi bacaan dan ternyata mereka sulit 

sekali menjawab soal-soal 

berbentuk uraian yang memerlukan 

penalaran. 2) Hasil studi 

The Third International 

Mathematic and 

Science Studi- Repeat- 

TIMSS-R, 1999 ( IE A, 1999) 

memperlihatkan 

bahwa, di antara 38 negara 

peserta prestasi siswa SLTP kelas 

2 

Indonesia berada pada 

urutan ke -32 untuk IPA, ke-34 

untuk 

matematika. 3) Menurut 

survey political and Economic  

Risk 

Consultan (PERC), 

kualitas pendidikan di indonesia 

berada pada urutan 

ke-12 dari 12 negara di 

Asia.  

 

 Siswa dalam mengikuti 

pembelajaran merupakan sesuatu 

yang penting dalam kelancaran 

proses belajar mengajar. Siswa 

yang mempunyai minat belajar 

tinggi dalam proses pembelajaran 

dapat menunjang proses belajar 

mengajar untuk semakin baik. 

Begitupun sebaliknya minat 

belajar siswa yang rendah maka 

kualitas pembelajaran akan 

menurun dan akan berpengaruh 

pada hasil belajar. Slameto ( 

2015: 57 ) menerangkan minat 

adalah kecendrungan hati yang 

tinggi terhadap sesuatu. Minat 

merupakan sifat yang relatif 

menetap pada diri seseorang.  

Minat belajar adalah 

ketertarikan atau kecendrungan 

yang tetap untuk memperhatikan 

atau terlibat terhadap sesuatu hal 

karena menyadari pentingnya atau 

bernilainya hal tersebut. Minat 

belajar mengikuti pembelajaran 

siswa yang  sangat kurang. 

Masalah yang sangat crusial 

adalah kebanyakan siswa yang 

sering berbicara sendiri dalam 

proses belajar mengajar yang 

sangat mengganggu 

keberlangsungan proses belajar 

mengajar. Karena dapat 

mengganggu siswa yang lain yang 

ingin memperhatikan, serta bagi 

siswa yang berbicara sendiri akan 
tidak dapat menyerap materi lebih baik. 

Minat merupakan salah satu 

faktor psikologis yang mempengaruhi 

Prestasi Belajar. Menurut Mila Saraswati 

(2011: 146) minat adalah kecenderungan 

hati yang tinggi terhadap sesuatu. 

Terbentuknya minat diawali dengan 

perasaan senang dan sikap positif. Jika 

Minat Belajar siswa tinggi maka akan 

merasa senang dalam mengikuti 

prosespembelajaran yang akhirnya akan 

berdampak positif pada Prestasi Belajar 
siswa. Begitu pula sebaliknya ketika 

Minat Belajar siswarendah, maka akan 

timbul rasa tidak senang untuk 

mengikuti proses pembelajaran sehingga 

siswa lemah dalam memahami materi 

yang akan berdampak pada Prestasi 

Belajar siswa menjadi kurang optimal. 

Siswa di setiap kelas  memiliki Minat 

Belajar ekonomi  yang lemah hal ini 

membuat siswa tidak bergairah untuk 

mempelajari   ilmu yang di terangkan 
guru sehingga mengakibatkan Prestasi 

Belajar siswa rendah. 

Sugihartono (2011:08) Persepsi 

belajar adalah proses untuk 

menerjemahkan atau menginterprestasi 

stimulus yang masuk dalam alat indera. 

Sedangkan metode mengajar guru adalah 

cara yang dapat digunakan guru dalam 
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proses pembelajaran sehingga dapat 

diperoleh hasil belajar yang optimal. 

Masing-masing metode memiliki 

kelebihan dan kelemahan. Metode 

mengajar merupakan salah satu faktor 

yang menentukan berhasil tidaknya 

proses belajar mengajar. Guru dapat 
memilih metode yang dipandang tepat 

dalam kegiatan pembelajarannya yang 

dapat mendukung pencapaian tujuan 

pembelajaran sehingga prestasi belajar 

ekonomi siswa meningkat.  

Kompetensi guru merupakan 

salah satu faktor penting yang 

memengaruhi prestasi belajar siswa. 

Guru adalah pendidik profesional yang 

bertugas untuk mendidik ,mengajar 

membimbing, mengarahkan, melatih, 
menilai dan mengevaluasi siswa. Tugas - 

tugas tersebut tidak dapat berjalan 

dengan baik apabila guru tidak memiliki 

kemampuan atau kompetensi dalam 

melaksanakannya. Kompetensi yang 

wajib di miliki guru agar tugas - tugas 

tersebut dapat terlaksana dengan baik 

ada empat, yaitu kompetensi sosial, 

kepribadian, pedagogik, dan profesional 

.  

Pada kenyataannya, kompetensi 

guru di indonesia masih rendah. Hal ini 
dapat di tunjukkan dengan hasil  uji 

kompetensi awal (UKA) guru tahun 

2012 (ester, 2012), secara resional rerata 

kompetensi guru SMA dan SMK 

masing-masing adalah 51,35dan 50,02. 

Metode  tentang kompetensi guru 

terhadap hasil belajar siswa kelas X 

ekonomi di masa pandemi,Guru 

merupakan salah satu faktor penting 

yang memengaruhi prestasi belajar 

siswa. Guru adalah pendidik profesional 
yang bertugas untuk mendidik, mengajar 

membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai dan mengevaluasi siswa, tugas - 

tugas tersebut tidak dapat berjalan 

dengan baik apabila guru tidak memiliki 

kemampuan atau kompetensi dalam 

melaksanakannya. 

Kompetensi yang wajib di 

miliki guru agar tugas - tugas tersebut 

dapat terlaksana dengan baik ada empat, 

yaitu kompetensi sosial, kepribadian, 

pedagogik, dan profesional. Pada 
kenyataannya, kompetensi guru di 

indonesia masih rendah. Hal ini dapat di 

tunjukkan dengan hasil  uji kompetensi 

awal (UKA) guru tahun 2012 (ester, 

2012). Secara resional rerata kompetensi 

guru SMA dan SMK masing-masing 

adalah 51,35dan 50,02. 

Hasil belajar merupakan 

gambaran tentang bagaimana siswa 

memahami materi yang disampaikan 
oleh guru. Hasil belajar merupakan 

output nilai yang berbentuk angka atau 

huruf yang di dapat siswa setelah 

menerima materi pembelajaran melalui 

sebuah tes atau ujian yang di sampikan 

guru. Dari hasil belajar tersebut guru 

dapat menerima informasi seberapa jauh 

siswa memahami materi yang di pelajari. 

Keberhasilan siswa dalam mencapai 

hasil belajar pada setiap siswa berbeda-

beda, adapun faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan siswa dalam 

mencapai hasil belajar di kelompokkan 

menjadi dua yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. 

Faktor internal adalah segala  

faktor yang berasal dari dalam siswa , di 

antaranya tingkat intelegensi, minat, 

motivasi, dan sebagainya. Sedangkan 

faktor eksternal adalah segala faktor dari 

luar siswa, diantaranya lingkungan 

kluarga, masyarakat, pergaulan, fasilitas 

belajar, keadaan sosial ekonomi keluarga 
dan sebagainya. Hasil belajar ekonomi di 

tunjukkan dengan prestasi yang di 

peroleh siswa, prestasi terebut berbentuk 

nilai yang diperoleh  ketika anak 

mengikuti proses pembelajaran di kelas. 

Prestasi pembelajaran ekonomi adalah 

proses yang di lakukan siswa yang 

menghasilkan perubahan, perubahan-

perubahan itu meliputi aspek-aspek ilmu 

pengetahuan, peruhan sikap, nilai dan 

ketrampilan. 
Di masa pandemi COVID-19 

(Coronavirus Disease-19) telah 

mempengaruhi sistem pendidikan di 

seluruh dunia, yang mengarah ke 

penutupan sekolah, menengah atas dan 

di bawah setaranya. Pada tanggal 27 

April 2020, sekitar 1,7 miliar siswa 

terkena dampak sebagai respont terhadap 

pandemi. Menurut pemantauan 

UNICEF, 186 negara saat ini telah 

menerapkan penutupan bersekala 

nasional dan 8 negara menerpakan 
penutupan lokal, hal ini berdampak pada 

sekitar 98.5% populasi siswa di dunia 

(UNISCO, 2020). Kebijakan yang di 
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ambil oleh banyak negara termasuk 

indonesia dengan meliburkan seluruh 

aktivitas pendidikan, membuat 

pemerintah dan lembaga terkait harus 

menghadirkan alternatif proses 

pendidikan bagi peserta didik maupun 

mahasiswa yang tidak bisa 
melaksanakan proses pendidikan pada 

lembaga pendidikan (purwanto et al., 

2020). Penelitian Gewin (2020) 

menyatakan bahwa banyak lembaga di 

seluruh dunia telah menunda atau 

membatalkan berbagai kegiatan, seperti 

tatap muka, hal tersebut, UNISCO 

(2020) merekomendasikan penggunaan 

program pembelajaran  jarak jauh 

(distance learning). 

 
 

Menurut Rusman (2013, h 5) 

mata pelajaran  ekonomi merupakan 

salah satu mata pelajaran yang di nilai 

memiliki peranan penting dalam 

pengembangan pengetahuan siswa. 

Karena dalam mata pelajaran ekonomi 

siswa belajar kegiatan kegiatan ekonomi 

yang sehari-hari di lakukan, tidak di 

sadari siswa melakukan kegiatan sehari-

hari selalu berhubungan dengan ilmu 

ekonomi, contohnya dalam melakukan 
transaksi. Melalui pelajaran ekonomi di 

harapkan siswa dapat memiliki 

pengetahuan yang lebih luas dalam 

prekomian baik nasional maupun 

internasional. Dengan demikian siswa di 

tuntut untuk berpikir secara logis, 

rasional, kritis, cermat, efektif, dan 

efisien. 

SMAN 1 Ketapang adalah salah 

satu satuan pendidikan dengan jenjang 

SMA di Desa Rabiyan, Kecamatan 
Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa 

Timur. Dalam menjalankan kegiatannya, 

SMAN 1 Ketapang berada di bawah 

naungan pendidikan dan kebudayaan. 

SMAN 1 Ketapang beralamat di JL.Raya 

Banyuates - Ketapang, Desa Rabiyan, 

Kecamatan Ketapang, Kabupaten 

Sampang, jawa timur, dengan kode pos 

69261. Sejarah SMAN 1 Ketapang ialah 

satu-satunya SMA yang berdiri di daerah 

pantai utara madura Kabupaten 

Sampang. Dengan luas tanah 15.616 M2, 
mulai melaksanakan proses belajar 

mengajar sejak tahun 1992 sebagai 

kepala sekolahnya adalah Dra. Makkatul 

Makmiyah sampai tahun 1996. 

Pada tahun 1996 terjadi 

pergantian kepala sekolah dari ibu 

Mamik kepada Bapak Drs. Anwarul 

Hidayat. Sejak saat itu SMAN 1 

Ketapang mulai ada peningkatan dari 
jumlah siswa, Guru maupun staff tata 

usahanya. Periode kepemimpinan bapak 

Drs. Anwarul Hidayat sebagai kepala 

SMA Negeri 1 Ketapang berakhir pada 

tahun 1999, di gantikan oleh Bapak Drs. 

Zainuddin yang memimpin SMA Negeri 

1 Ketapang sampai 2021. Segala aspek 

kegiatan kurikuler maupun ekstra 

kurikuler di tingkatkan, setelah berakhir 

kepemimpinan Bapak Zainuddin di 

lanjutkan periode kepemimpinan oleh 
Bapak Drs. Imam Sanusi, M.pd. 

Pada tahun 2004 periode 

kepemimpinan Bapak Imam Sanusi 

berakhir, dengan di tunjuknya Bapak 

Drs. AG Atuf sebagai sebagai kepala 

sekolah SMA Negeri 1 Ketapang periode 

2004-2006. Periode kepemimpinan 

Bapak AG. Atuf berakhir pada tahun 

2006, kemudian SMA Negeri 1 

Ketapang di pimpin oleh Bapak Drs. 

Syaiful Bahri, prestasi yang di raih SMA 

Negeri 1 Ketapang terus bertambah 
berkat kerjasam yang baik antara seluruh 

stakholder sekolah. Di tahun 2007 

periode kepemimpinan Bapak Syaiful 

Bahri berakhir, untuk selanjutnya SMA 

Negeri 1 Ketapang di pimpin oleh Bapak 

Drs. Ach. Mawardi sampai tahun 2011. 

Setelah seleksi periode Bapak Ach. 

Mawardi kepemimpinan SMA Negeri 1 

Ketapang di lanjutkan oleh Bapak Drs, 

Subaidi M. M.pd samapai tahun 2014. 

Di bawah kepemimpinan Bapak 
Drs. Subaidi M.M.pd segala daya dan 

upaya terus di lakukan guna meraih 

prestasi yang terbaik akademis maupun 

non akademis. Sehingga mampu 

menghantarkan SMA Negeri 1 Ketapang  

menjadi sekolah yang unggul dalam 

mutu, berwawasan global dengan di 

landasi Iman dan Taqwa. Kepemimpinan 

Bapak Subaidi selanjutnya di gantikan 

oleh Bapak Mas'odi Hadiwijaya S.pd, 

M.pd, dengan visinya santun dalam 

pekerti unggul dalam prestasi kondusif, 
edukasi, dan arif pada lingkungan. 

Dalam perjalanan saat ini banyak sekali 

program-program beliau yang di lakukan 
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untuk mengantarkan SMA Negeri 1 

Ketapang sebagai sekolah terbaik 

khususnya di kabupaten Sampang. 

A.  

A. Rumusan Masalah 

B.  

Berdasarkan latar belakang diatas 

rumusan masalahnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh 

minat belajar terhadap hasil 

belajar  siswa kelas X di masa 

pandemi, pada mata pelajaran 

ekonomi di SMAN1 Ketapang 

? 
2. Apakah terdapat pengaruh 

persepsi siswa tentang 

kompetensi guru terhadap hasil 

belajar siswa kelas X di masa 

pandemi pada mata pelajaran 

ekonomi di SMAN 1 Ketapang 

? 

3. Apakah terdapat pengaruh  

minat belajar dan persepsi 

siswa tentang kompetensi guru 

terhadap hasil belajar siswa 
kelas X di masa pandemi pada 

mata pelajaran ekonomi di 

SMAN 1 Ketapang ? 

C. C. Tujuan  Penelitian 

D.  

Berdasarkan latar belakang diatas tujuan 

penelitiannya adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh minat 

belajar terhadap prestasi belajar  siswa 

kelas X di masa pandemi,  pada mata 

pelajaran ekonomi di SMAN 1 

Ketapang. 

2. Mengetahui pengaruh 

persepsi siswa tentang kompetensi guru 

terhadap hasil belajar siswa kelas X di 
masa pandemi pada mata pelajaran 

ekonomi di SMAN 1 Ketapang.  

3. Mengetahui pengaruh  minat 

belajar dan persepsi siswa tentang 

kompetensi guru terhadap hasil belajar 

siswa kelas X di masa pandemi pada 

mata pelajaran ekonomi di SMAN 1 

Ketapang. 

 

 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan 

sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan 

pendidikan tentang pengaruh minat 
belajar tentang siswa  yang berbeda 

dengan sebelumnya,  karena pengaruh 

minat belajar siswa terhadap guru di 

masa pandemi yang belum usai di negri 

ini. 

b. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Penelitian ini mampu memberikan informasi 

kepada sekolah akan pengaruh motivasi, prestasi 

belajar, status sosial ekonomi orang tua, dan 

lingkungan teman  

sebaya terhadap minat siswa SMA N 1 
Ketapang untuk melanjutkan 

pembelajaran yang lebih efektif di masa 

pandemi ini, sehingga pihak sekolah 

dapat lebih memperhatikan pengaruh 

minat belajar siswa terhadap guru untuk 

pembelajaran Ekonomi kelas X 

b. Bagi Siswa 

Penelitian ini juga digunakan sebagai 

bahan informasi bagi siswa yang masih 

belajar untuk mengetahui bagaimana 

minat belajar siswa terhadap guru di 

SMA N 1 Ketapang, kompetensi tahap 
mengajar guru terhadap minat belajar 

siswa di SMA N 1 Ketapang di masa 

pandemi. 

c. Bagi Kami Penelitian ini 

diharapkan untuk lebih memotivasi 

siswa SMA N 1 Ketapang dalam minat 

belajar siswa dan sebagai bahan 

referensi untuk guru terhadap minat 

belajar kepada anak didiknya untuk  

meningkatkan belajarnya di masa 

pandemi kini 

A. Deskripsi Teori 

E.  

a. Teori Minat belajar 

menurut Gerungan dalam 

Djaali (2012:122) minat merupakan 

pengerahan perasaan dan 

menafsirkan untuk seuatu hal (ada 

unsur seleksi). Menurut Holland 

dalam Djaali (2011:122) minat 
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adalah kecenderungan hati yang 

tinggi terhadap sesuatu. Minat tidak 

timbul sendirian, ada unsur 

kebutuhan, misalnya minat belajar, 

dan lain – lain. Holland mengakui 

bahwa pandangannya berakar dalam 

psikologi diferensial, terutama 
penelitian dan pengukuran terhadap 

minat, dan dalam tradisi psikologi 

kepribadian yang mempelajari tipe-

tipe Holland mengasumsikan bahwa 

orang yang memiliki minat yang 

berbeda-beda dan bekerja dalam 

lingkungan yang berlain-lainan, 

sebenarnya adalah orang yang 

berkepribadian lain-lain dan 

mempunyai sejarah hidup yang 

berbeda-beda pula (Winkel & 
Hastuti, 2011 : 634). Holland 

berpegang pada keyakinan, bahwa 

suatu minat yang menyangkut 

pekerjaan dan okupasi adalah hasil 

perpaduan dari sejarah hidup 

seseorang dan keseluruhan 

kepribadiannya, sehingga minat 

tertentu akhirnya menjadi suatu 
ciri kepribadian yang berupa ekspresi 

diri dalam bidang pekerjaan, bidang 

studi akademik, hobi inti, berbagai 

kegiatan rekreatif dan banyak 

kesukaan yang lain (Winkel & 

Hastuti, 2011 : 636-637). Teori 

Holland mengasumsikan ada 6 jenis 

kelompok minat diantaranya realistis, 

investigatif, artistik, sosial, 

enterprising, dan konvensional. 

Selain itu, dalam teorinya Holland 
juga menjelaskan minat kejuruan. 

Minat kejuruan adalah 

kecenderungan seseorang untuk 

memiliki prospek pekerjaan atau 

jabatan tertentu yang sesuai dengan 

karakteristik kepribadiannya. Faktor 

minat kejuruan adalah penting untuk 

melihat sejauh mana seseorang 

merencanakan dalam hal pendidikan 

untuk suatu pekerjaan tertentu sesuai 

dengan bidangnya. Menurut Wayne 
dalam Djaali (2011:125) mengatakan 

bahwa pendidikan adalah jalan yang 

paling cepat untuk meningkatkan 

mutu sumber daya manusia. 

Sehingga ketika seseorang 

merencanakan pendidikannya hingga 

ke jenjang yang lebih tinggi maka 

kualitasnya juga akan semakin baik, 

karena semakin banyak ilmu dan 

wawasan yang mereka dapatkan 

ketika memilih jalur pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi. Teori minat 

Holland merupakan grand theory 

dalam penelitian ini. Teori ini 

menjelaskan mengenai minat karir, 
yang dapat dihubungkan dengan 
minat pilihan pekerjaan dan minat 

dalam bidang akademik, seperti 

minat untuk melanjutkan pendidikan 

ke jenjang yang lebih tinggi 

(perguruan tinggi). Siswa lulusan 

SMK yang memiliki minat untuk 

melanjutkan pendidikan ke perguruan 

tinggi biasanya cenderung memilih 

perguruan tinggi dengan jurusan yang 

sesuai dengan bidang kompetensi 
keahliannya. Hal ini dilakukan agar 

mereka mendapatkan ilmu dan 

wawasan yang sesuai dengan 

kompetensi keahliannya secara lebih 

mendalam ketika di perguruan tinggi, 

sehingga setelah menyelesaikan 

studi-nya diharapkan mereka menjadi 

sumber daya manusia yang 

profesional dan bisa mendapatkan 

pekerjaan yang sesuai dengan 

bidangnya.Pengertian Minat Minat 

merupakan suatu ketertarikan 
individu terhadap satu obyek tertentu 

yang membuat individu itu sendiri 

merasa senang dengan obyek 

tersebut. Secara sederhana, Syah 

(2011:133) mendefinisikan “Minat 

(interest) berarti kecenderungan dan 

kegairahan yang tinggi atau 

keinginan yang besar terhadap 

sesuatu”. Slameto (2011:180) 

menjelaskan bahwa “Minat adalah 

suatu rasa lebih suka dan rasa 
ketertarikan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh”. 

Menurut Djaali (2011:121), 

menyatakan bahwa “Minat dapat 

diekspresikan melalui pernyataan 

yang menunjukkan bahwa siswa 

lebih menyukai suatu hal dari pada 

hal lainnya, dapat pula 

dimanifestasikan melalui partisipasi 

dalam suatu aktivitas”. Sedangkan 

menurut Suharsimi (2011: 21) “Minat 

merupakan faktor internal yang dapat 
mempengaruhi prestasi belajar siswa 

disamping dipengaruhi oleh faktor 

lain”. Minat atau kesenangan belajar 
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siswa merupakan suatu kondisi 

psikologi dalam diri siswa yang 

mampu mempengaruhi siswa dalam 

belajar. Minat dapat timbul karena 

daya tarik dari luar dan juga datang 

dari hati sanubari. Minat yang besar 

terhadap sesuatu merupakan modal 
yang besar artinya untuk mencapai 

atau memperoleh benda atau tujuan 

yang diminati itu. Timbulnya minat 

belajar disebabkan berbagai hal, 

antara lain karena keinginan yang 

kuat untuk menaikkan martabat atau 

memperoleh pekerjaan yang baik 

serta ingin hidup senang dan bahagia. 

Minat belajar yang besar cenderung 

menghasilkan prestasi belajar yang 

tinggi, sebaliknya minat belajar 
kurang akan menghasilkan prestasi 

yang rendah (Dalyono, 2012:57). 

Seseorang yang mempunyai minat 

pada suatu obyek, dia akan tertarik 

dengan obyek tersebut. Biasanya 

orang tersebut akan selalu mengikuti 

perkembangan informasi tentang 

obyek tersebut. Minat pada suatu 

obyek akan mendorong seseorang 

untuk mencari tahu dan mempelajari 

obyek tersebut dan dia akan 

mengikuti aktivitas yang 
berhubungan dengan obyek tersebut. 

Minat juga merupakan 

kecenderungan dari dalam diri 

individu untuk tertarik pada sesuatu 

obyek atau menyenangi sesuatu 

obyek, semakin kuat atau dekat 

hubungan tersebut maka semakin 

besar minatnya. Minat biasanya 

ditunjukkan melalui pernyataan yang 

menunjukkan lebih menyukai suatu 

hal dan dapat dinyatakan juga dalam 
bentuk partisipasi dalam aktivitas 

yang diminatinya. Jadi, dapat 

dikatakan bahwa indikator dari minat 

antara lain adanya perasaan senang, 

adanya keinginan, adanya perhatian, 

adanya ketertarikan, adanya 

kebutuhan, adanya harapan, 

adanya dorongan dan 

kemauan. 
b. Pengertian Minat Belajar di mata 

pelajaran Ekonomi 

Minat adalah 

kecenderungan dari dalam individu 

untuk tertarik pada sesuatu obyek 

atau menyenangi sesuatu obyek 

semakin kuat atau dekat hubungan 

tersebut maka semakin besar 

minatnya. Minat biasanya 

ditunjukkan melalui pernyataan yang 

menunjukkan lebih menyukai suatu 

hal dan dapat dinyatakan juga dalam 
bentuk partisipasi dalam aktivitas 
yang diminatinya. Menurut Ihsan 

(2012: 23) pendidikan tinggi 

diartikan sebagai pendidikan yang 
mempersiapkan peserta didik untuk 

menjadi anggota masyarakat yang 

memiliki tingkat kemampuan tinggi 

yang bersifat akademik dan atau 
profesional sehingga dapat 

menerapkan, mengembangkan 

dan/atau menciptakan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni 

dalam rangka pembangunan nasional 

dan meningkatkan kesejahteraan 

manusia. Perguruan tinggi adalah 

lembaga pendidikan formal yang 

menyelenggarakan pendidikan tinggi, 

satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan 
tinggi disebut perguruan tinggi 
dan dapat berbentuk universitas, 

institut, sekolah tinggi, politeknik dan 

akademi. Dalam penelitian ini, yang 

dimaksud dengan minat melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi 

adalah kecenderungan yang 
mengandung unsur perasaan senang, 

keinginan, perhatian, ketertarikan, 

kebutuhan, harapan, dorongan dan 

kemauan untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi setelah lulus sekolah 

menengah, yaitu Perguruan Tinggi. 

c. Pengertian Minat Belajar 

Menurut Tu’u (2014:75) 

prestasi belajar adalah 

penguasaan pengetahuan dan 
ketrampilan yang 

dikembangkan oleh mata 

pelajaran, lazimnya ditunjukkan 

dengan nilai tes atau angka 

yang diberikan guru. 

Sedangkan Purwanto (2011:28) 

memberikan pengertian prestasi 

belajar yaitu hasil yang dicapai 

oleh seseorang dalam usaha 

belajar sebagai mana yang 

dinyatakan dalam rapor. 

Prestasi belajar ini dapat dilihat 
secara nyata berupa skor atau 
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nilai setelah mengerjakan suatu 

tes. Tu’u (2014:75) 

merumuskan prestasi belajar 

sebagai berikut:  

a) Prestasi belajar siswa 

adalah hasil belajar 

yang dicapai siswa 
ketika mengikuti dan 

mengerjakan tugas dan 

kegiatan pembelajaran 

disekolah. 

b) Prestasi belajar 

tersebut terutama 

dinilai dari aspek 

kognitifnya. Karena 

bersangkutan dengan 

kemampuan siswa 

dalam pengetahuan 
atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesa dan 

evaluasi. 

c) Prestasi belajar siswa 

ditunjukkan dan 

dibuktikan melalui 

nilai atau angka nilai 

dari hasil evaluasi 

yang dilakukan oleh 

guru terhadap tugas 

siswa dan ulangan-
ulangan atau ujian 

yang ditempuhnya. 

Untuk melihat prestasi 

belajar siswa, salah 

satunya dengan 

melihat dan mengukur 

pada penguasaan siswa 

di seluruh mata 

pelajaran. 

Pengukuran 

mempunyai hubungan 
yang erat dengan 

evaluasi. Evaluasi 

dilakukan berdasarkan 

data yang diperoleh 

untuk mengetahui 

seberapa jauh 

pengalaman belajar 

yang telah dimiliki 

siswa. Pengukuran dan 

penilaian prestasi 

belajar ini harus sesuai 

dengan standar 
penilaian yang telah 

ditentukan oleh 

pemerintah. Standar 

Penilaian Pendidikan 

dapat kita lihat dalam 

Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia 

Nomer 20 tahun 2007 

yang berisi: 
a) Standar 

penilaian 

pendidikan 

adalah 

standar 

nasional 

pendidikan 

yang 

berkaitan 
dengan 

mekanisme, 

prosedur, dan 

instrumen 
penilaian 

hasil belajar 

peserta didik.  

b) Penilaian 

pendidikan 

adalah proses 

pengumpulan 

dan 

pengolahan 

informasi 

untuk 

menentukan 
pencapaian 

hasil belajar 

peserta didik. 

c) Ulangan 

adalah proses 

yang 

dilakukan 

untuk 

mengukur 

pencapaian 

kompetensi 
peserta didik 

secara 

berkelanjutan 

dalam proses 

pembelajaran, 

untuk 

memantau 

kemajuan, 

melakukan 

perbaikan 

pembelajaran, 

dan 
menentukan 
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keberhasilan 

belajar 

peserta didik. 

d) Ulangan 

harian adalah 

kegiatan yang 

dilakukan 
secara 

periodik 

untuk 

mengukur 

pencapaian 

kompetensi 

peserta didik 

setelah 

menyelesaika

n satu 

kompetensi 
dasar atau 

lebih. 

e) Ulangan 

tengah 

semester 
adalah 

kegiatan 
yang 

dilakukan 

oleh pendidik 

untuk 

mengukur 

pencapaian 

kompetensi 
peserta didik 

setelah 

melaksanakan 

8-9 minggu 

kegiatan 

pembelajaran. 

Cakupan 

ulangan 

meliputi 

seluruh 

indikator 
yang 

mempresentas

ikan seluruh 

kompetensi 

dasar pada 

periode 

tersebut. 

f) Ulangan akhir 

semester 

adalah 

kegiatan yang 

dilakukan 
oleh pendidik 

untuk 

mengukur 

pencapaian 

kompetensi 

peserta didik 

di akhir 

semester. 
Cakupan 

ulangan 

meliputi 

semua 

indikator 

yang 

mempresentas

ikan semua 

kompetensi 

dasar pada 

semester 
tersebut. 

g) Ulangan 

Kenaikan 

Kelas adalah 

kegiatan yang 

dilakukan 
oleh pendidik 
diakhir 

semester 

genap 

untuk 

mengukur 

pencapaian 

kompetensi 

peserta 

didik di 

akhir 

semester 

genap di 

satuan 

pendidikan 

yang 

menggunak

an sistem 

paket.caku

pan 

ulangan 

meliputi 

seluruh 

indikator 

yang 

mempresen

tasikan 
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kompenten

si dasar 

pada 

semester 

tersebut. 

h) Ujian 

sekolah 

atau 

madrasah 

adalah 

kegiatan 

pengukuran 

atau 

pencapaian 

kompetensi 

peserta 

didik yang 

dilakukan 

oleh satuan 

pendidikan 

untuk 

memperole

h 

pengakuan 

atas 

prestasi 

belajar dan 

merupakan 

salah satu 

persyaratan 

kelulusan 

dari satuan 

pendidikan. 

Mata 

pelajaran 

yang 

diujikan 

adalah 

mata 

pelajaran 

kelompok 

mata 

pelajaran 

ilmu 

pengetahua

n dan 

teknologi 

yang tidak 

diujikan 

dalam ujian 
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nasional 

dan aspek 

kognitif 

dan atau 

aspek 

psikomotor

ik 

kelompok 

mata 

pelajaran 

agama dan 

akhlak 

mulia serta 

kelompok 

mata 

pelajaran 

kewargane

garaan dan 

kepribadian 

yang akan 

diatur 

dalam POS 

ujian 

sekolah/ma

drasah. 

i) Ujian 

nasional 

selanjutnya 

yang 

disebut UN 

adalah 

kegiatan 

pengukuran 

pencapaian 

kompetensi 

peserta 

didik pada 

beberapa 

mata 

pelajaran 

tertentu 

dalam 

kelompok 

mata 

pelajaran 

ilmu 

pengetahua
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n dan 

teknologi 

dalam 

rangka 

menilai 

pencapaian 

Standar 

Nasional 

Pendidikan. 

j) Kriteria 

Ketuntasan 

Minimal 

atau KKM 

adalah 

kriteria 

ketuntasan 

belajar 

yang 

ditentukan 

oleh satuan 

pendidikan. 

KKM pada 

akhir 

jenjang 

satuan 

pendidikan 

untuk 

kelompok 

mata 

pelajaran 

selain ilmu 

pengetahua

n dan 

teknologi 

merupakan 

nilai batas 

ambang 
kompetensi. 

Pengertian Status Sosial 

Ekonomi 

Masyarakat terbentuk dari individu – 

individu yang membentuk 

suatumasyarakat yang heterogen yang 

terdiri dari kelas sosial. Dengan adanya 

kelas sosial. Dengan adanya lapisan – 
lapisan dalam masyarakat, menjadikan 

seseorangsebagai anggota warga 

masyarakat mempunyai status atau 

bahkan berbagai status.Perbedaan 

kedudukan atau status yang dimiliki 

seseorang dari orang lainmelahirkan 

adanya peran, hak, kewajiban, pola 

tingkah laku dan perolehanperlakuan 

yang berbeda pula. 

1. Menurut Wahyuni (2011) 

Minat adalah keadaan atau 
kedudukan seseorang 

dalam kelompoknya yang membedakan 

martabat dari orang satu terhadap 

lainnya. Minat mempunyai dua aspek 

yaitu aspek struktural yang 

mengandungperbandingan tinggi 

rendah dan aspek fungsional yang 

berkaitan dengan perananpada orang 

yang memiliki status tersebut.Menurut 

Gerungan dalam Wahyuni (2011) 

dijelaskan bahwa Minat belajaradalah 

setiap minat dimana saling 
berhubungan antara manusia satu 

denganmanusia lain. Pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa 

minat belajar adalahsituasi dimana 

saling berhubungan antara manusia 

yang satu dengan manusia yang lain di 

dalam lingkungannya, sehingga 

tercapai kehidupan sosial yang 

diinginkan. Dengan adanya hubungan 

antar individu menjadikan status social 

dalam masyarakat semakin saling 
berinteraksi dalam menjalani sebuah 

kehidupan manusia. Belajar ekonomi 

merupakan salah satu bentuk dari 

stratifikasi sosial dalam masyarakat. 

Stratifikasi sosial dalam masyarakat 

mencakup berbagai dimensiantara lain 

berdasarkan usia, jenis kelamin, agama, 

kelompok etnis, kelompok ras, 

pendidikan formal, pekerjaan dan 

ekonomi. 

2. Menurut Soekanto (2014:49) 
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Belajarekonomi ditunjukkan dalam 

sudut pandang keuangan masyarakat 

tempat tinggal objektif dalam kultur 

masyarakat tertentu. Uraian tersebut 

menjelaskan bahwabelajar ekonomi 

adalah kedudukan seseorang dalam 

masyarakat yang diukurberdasarkan 
kemampuan seseorang tersebut dalam 

memenuhi kebutuhanhidupnya. 

3. Menurut Santrock (2014: 

282)  

Status social ekonomi berdasarkan 

pengelompokan orang-orang 

berdasarkan kesamaan karakteristik 

pekerjaan, pendidikan ekonomi. Status 

sosioekonomi menunjukan ketidak 

setaraan terentu. 

Secara umum anggota masyarakat 
memiliki: 

(1) pekerjaan yang bervariasi 

prestisenya, dan beberapa individu 

memiliki akses yang lebih besar 

terhadappekerjaan berstatus lebih 

tinggi dibanding orang lain. 

(2) tingkat pendidikan yang 

berbeda, ada beberapa individual 

memiliki akses yang lebih besar 

terhadappendidikan yang lebih 

baik dibanding orang lain. 

(3) sumber daya ekonomi yang 
berbeda. 

(4) tingkat kekuasaan untuk 

mempengaruhi institusi 

masyarakat. 

Perbedaan dalam kemampuan 

mengontrol sumber daya dan 

berpartisipasi dalam 

ganjaran masyarakat menghasilkan 

kesempatan yang tidak setara. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, 

dapat disimpulkan pengertian 
status sosial ekonomi dalam penelitian 

ini adalah latar belakang ekonomi 

keluarga  

atau orang tua yang diukur dengan 

tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, 

tingkat 

pendapatan orang tua. 

 

 

d. Kriteria yang Menentukan Status 

Sosial Ekonomi 

Ada beberapa kriteria yang biasa 

dipakai dalam menggolongkan anggota 

masyarakat ke dalam lapisan – lapisan 

sosial. Menurut Ahmadi (2014:205-

206)kriteria yang menggolongkan 

anggota masyarakat ke dalam lapisan – 

lapisansosial adalah sebagai berikut: 
1. Ukuran kekayaan 

Barang siapa yang memiliki kekayaan 

paling banyak maka termasuk dalam 

lapisan teratas. Kekayaan tersebut 

misalnya dilihat pada bentukrumah 

yang dimiliki, mobil pribadi, kebiasaan 

dalam berpenampilandan berbelanja 

barang mewah. 

2. Ukuran kekuasaan 

Barang siapa memiliki kekuasaan atau 

wewenang terbesar akanmenempati 
lapisan teratas. Wewenang tersebut 

seperti seberapa besarpengaruh 
seseorang dalam pengambilan 

keputusan di masyarakat. 

3. Ukuran kehormatan 

Ukuran kehormatan mungkin saja 

terlepas dari ukuran kekayaan dan atau 

kekuasaan. Orang yang paling disegani 

atau dihormati termasukdalam lapisan 

teratas. Ukuran semacam ini banyak 

dijumpai padamasyarakat tradisional. 

Biasanya mereka golongan tua atau 
merekayang pernah berjasa. 

4. Ukuran ilmu pengetahuan 

Ilmu pengetahuan dipakai 

sebagai ukuran pada masyarakat 

yang menghargai ilmu 

pengetahuan, akan tetapi ukuran 

tersebut terkadangberakibat 

negatif. Karena pada 

kenyataannya bukan mutu 

ilmupengetahuan yang dijadikan 

sebagai ukuran melainkan gelar 

yangdimiliki seseorang sehingga 
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banyak orang yang 

menghalalkan segala 

cara demi gelar yang diinginkan. 

4. Menurut Syarbaini 

(2014:54) 

Mengungkapkan bahwa 

kemampuan social ekonomi 

orang tua merupakan sebuah 

latar belakang pencapaian posisi 

orang tua dalam masyarakat 

yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan belajar anak 

disekolah. Kriteria latar belakang 

sosial ekonomi orang tua 

meliputi : 

1. Tingkat Pendidikan 

Menurut UU RI No. 20 Tahun 

2003 pasal 1, pada dasarnya 

jenjang pendidikan adalah 

tahapan pendidikan yang 

ditetapkan berdasarkantingkat 

perkembangan peserta didik, 

tujuan yang akan dicapai, 

dankemampuan yang 

dikembangkan. Pendidikan 

menurut UU No. 20 Tahun2003 

tentang Sistem Pendidikan 

Nasional adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untukmemiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, 

kepribadian,kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya,masyarakat, 

bangsa dan negara. Pendidikan 

adalah aktivitas dan usahauntuk 

meningkatkan kepribadian 

dengan jalan membina potensi-

potensi pribadinya, yaitu rokhani 

(pikir, cipta, rasa, dan hati 

nurani) serta jasmani(panca 

indera dan keterampilan-

keterampilan). Menurut UU RI 

No. 20 Tahun 2003 pasal 3 
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Pendidikan bertujuanuntuk 

“Mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mengembangkan 

manusiaIndonesia seutuhnya, 

yaitu manusia yang beriman 

bertaqwa kepadaTuhan Yang 

Maha Esa dan berbudi pekerti 

luhur, memiliki pengetahuandan 

ketrampilan, kesehatan jasmani 

dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan bertanggung jawab 

kemasyarakatan dan 

kebangsaan”. Untukmencapai 

tujuan tersebut, pendidikan 

diselenggarakan melalui 

jalurpendidikan sekolah 

(pendidikan formal) dan jalur 

pendidikan luarsekolah 

(pendidikan non formal). Jalur 

pendidikan sekolah 

(pendidikanformal) terdapat 

jenjang pendidikan sekolah. 

Menurut Undang – Undang 

No. 20 Tahun 2003 bab VI pasal 

15 jenjang pendidikan formal 

terdiri atas pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan 

pendidikan tinggi. 

Adapun penjelasannya sebagai 

berikut: 

a. Pendidikan Dasar 

Menurut Undang – Undang No. 

20 Tahun 2003 pasal 17 ayat 2 

pendidikan dasar berbentuk 

sekolah dasar (SD) dan 

madrasahibtidaiyah (MI) atau 

bentuk lain yang sederajat serta 

sekolahmenengah pertama 

(SMP) dan madrasah tsanawiyah 

(MTs), ataubentuk lain yang 

sederajat. 

b. Pendidikan Menengah 

Menurut Undang – Undang No. 

20 Tahun 2003 pasal 18 ayat 

3Pendidikan menengah 

berbentuk sekolah menengah 

atas (SMA),madrasah aliyah 
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(MA), sekolah menengah 

kejuruan (SMK), danmadrasah 

aliyah kejuruan (MAK), atau 

bentuk lain yang sederajat. 

c. Pendidikan Tinggi 

Menurut Undang – Undang No. 

20 Tahun 2003 pasal 20 ayat 1, 

Perguruan tinggi dapat berbentuk 

akademi, politeknik, 

sekolahtinggi, institut, atau 

universitas.Dalam penelitian ini 

tingkat pendidikan orang tua 

dilihat darijenjang pendidikan 

formal terakhir yang ditempuh 

oleh orang tua siswa,karena 

tingkat pendidikan sangat 

berpengaruh terhadap kerja 

dantentunya juga pendapatan 

yang diperoleh. 

 

d. Jenis Pekerjaan 

Pekerjaan akan menentukan 

status sosial ekonomi karena dari 

bekerja segala kebutuhan akan 

dapat terpenuhi. Pekerjaan tidak 

hanyamempunyai nilai ekonomi 

namun usaha manusia untuk 

mendapatkankepuasan dan 

mendapatkan imbalan atau upah, 

berupa barang dan jasaakan 

terpenuhi kebutuhan hidupnya. 

Pekerjaan seseorang 

akanmempengaruhi kemampuan 

ekonominya, untuk itu bekerja 

merupakansuatu keharusan bagi 

setiap individu sebab dalam 

bekerja mengandung dua segi, 

kepuasan jasmani dan 

terpenuhinya kebutuhan hidup. 

Menurut Manginsihi dalam 

Halifat (2014), pekerjaan 

adalahkegiatan yang dilakukan 

oleh orang tua siswa untuk 

mencari nafkah.Pekerjaan yang 

ditekuni oleh setiap orang 

berbeda-beda, perbedaan ituakan 

menyebabkan perbedaan tingkat 

penghasilan yang rendah 
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sampaipada tingkat penghasilan 

yang tinggi, tergantung pada 

pekerjaan yangditekuninya. 

Contoh pekerjaan berstatus 

sosial ekonomi rendah 

adalahpekerja pabrik, buruh 

manual, penerima dana 

kesejahteraan, dan 

pekerjapemeliharaan. Santrock 

(2007: 282) 

Jadi untuk menentukan status 

sosial ekonomi yang dilihat dari 

pekerjaan, maka jenis pekerjaan 

dapat diberi batasan sebagai 

berikut: 

a. Pekerjaan yang berstatus 

tinggi, yaitu tenaga ahli 

teknik dan ahli jenis, 

pemimpin ketatalaksanaan 

dalam suatu instansi 

baikpemerintah maupun 

swasta, tenaga administrasi 

tata usaha. 

b. Pekerjaan yang berstatus 

sedang, yaitu pekerjaan di 

bidangpenjualan dan jasa. 

c. Pekerjaan yang berstatus 

rendah, yaitu petani dan 

operator alatangkut/bengkel. 

3. Tingkat Pendapatan 

Pendapatan akan mempengaruhi 

status sosial seseorang, 

terutamaakan ditemui dalam 

masyarakat yang materialis dan 

tradisional yangmenghargai 

status sosial ekonomi yang tinggi 

terhadap kekayaan.Tiap – tiap 

keluarga dalam memenuhi 

kebutuhannya 

memerlukanpendapatan yang 

sumbernya berbeda – beda 

dengan yang lainnya.  

Kemajuan ilmu pengetahuan 

disegala bidang menyebabkan 

tidak terhitungnya jumlah 

pekerjaan yang ada dalam 

masyarakat. Dimanamasing – 



“EcoSocio : Jurnal Ilmu dan Pendidikan Ekonomi-Sosial”                                           Volume 3, No. 28.Oktober.2021 
ISSN (2597-7806) 
ISSN (2597-7814)    

                    Abdul Holik: Pengaruh  Minat Belajar Dan Persepsi Siswa...... | 96  

masing pekerjaan memerlukan 

bakat, keahlian, ataukemampuan 

yang berbeda untuk 

mendudukinya. 

Pendapatan adalah jumlah semua 

pendapatan kepala keluarga 

maupun anggota keluarga 

lainnya yang diwujudkan dalam 

bentuk uangdan barang. Menurut 

Sumardi dalam Maftukhah 

(2014) mengemukakanbahwa 

pendapatan yang diterima oleh 

penduduk akan dipengaruhi 

olehtingkat pendidikan yang 

dimilikinya. Dengan pendidikan 

yang tinggimereka akan dapat 

memperoleh kesempatan yang 

lebih luas untukmendapatkan 

pekerjaan yang lebih baik 

disertai pendapatan yang lebih 

besar. Sedangkan bagi penduduk 

yang berpendidikan rendah 

akanmendapat pekerjaan dengan 

pendapatan yang kecil.Dalam 

penelitian ini yang dimaksud 

dengan pendapatan orang 

tuaadalah penghasilan yang di 

terima orang tua dalam bentuk 

uang dari hasilkerja baik secara 

formal maupun informal. 

Berdasarkanpenggolongannya, 

Badan Pusat Statistik (2009) 

membedakan 

pendapatanpenduduk menjadi 4 

golongan yaitu : 

a. Golongan pendapatan sangat 

tinggi adalah jika 

pendapatanrata-rata lebih dari 

Rp. 3.500.000,00 per bulan. 

b. Golongan pendapatan tinggi 

adalah jika pendapatan rata-

rataantara Rp. 2.500.000,00 s/d 

Rp. 3.500.000,00 per bulan. 

c. Golongan pendapatan sedang 

adalah jika pendapatan rata-

rataantara Rp. 1.500.000 s/d Rp. 

2.500.000,00 per bulan. 
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d. Golongan pendapatan rendah 

adalah jika pendapatan rata-

ratakurang dari Rp.1.500.000,00 

per bulan. 

Dari keterangan diatas dapat 

dikatakan bahwa pendapatan 

jugasangat berpengaruhterhadap 

tingkat ekonomi seseorang. 

Apabilaseseorang mempunyai 

pendapatanyang tinggi, maka 

dapat dikatakanbahwa tingkat 

ekonominya tinggi juga. 

Disamping memiliki 

penghasilanpokok setiap 

keluarga biasanya 

memilikipenghasilan lain yang 

meliputipenghasilan tambahan 

dan penghasilan insidentil. 

 

A. Indikator Status Sosial 

Ekonomi Orang Tua 

Berdasarkan uraian di atas dapat 

diketahui indikator dari status 

socialekonomi orang tua dalam 

penelitian ini meliputi : 

1. Tingkat Pendidikan Orang 

Tua 

Pendidikan terakhir yang 

dimiliki oleh orang tua siswa 

dapatmenentukan status sosial 

ekonomi di masyarakat. Semakin 

tinggipendidikan yang pernah 

ditempuh seseorang, semakin 

tinggi statussosialnya 

dimasyarakat. Selain itu, apabila 

orang tua siswa 

memilikipendidikan hingga ke 

perguruan tinggi biasanya 

cenderung mendoronganaknya 

untuk dapat melanjutkan ke 

perguruan tinggi setelah lulus 

dari 

Sekolah Menengah Atas atau 

Sekolah Menengah Kejuruan. 

 

2. Jenis Pekerjaan Orang Tua 
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Jenis pekerjaan dapat 

menentukan status sosial 

ekonomi seseorang 

dimasyarakat. Seseorang yang 

memiliki pekerjaan berstatus 

tinggicenderung dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya hingga 

sampai padatahap kebutuhan 

tersier (kebutuhan akan barang 

mewah). Orang tuayang 

memiliki pekerjaan berstatus 

tinggi dapat dengan 

mudahnyamensuport pendidikan 

anaknya hingga ke perguruan 

tinggi. Berbedahalnya, dengan 

orang tua siswa yang jenis 

pekerjaannya berstatusrendah, 

mereka merasa kesulitan untuk 

membiayai pendidikan anaknya. 

3. Tingkat Pendapatan Orang 

Tua 

Tingkat pendapatan yang 

didapatkan oleh seseorang juga 

menentukanstatus sosial 

ekonomi di masyarakat. Semakin 

tinggi tingkat pendapatanyang 

diperoleh seseorang, maka 

semakin tinggi statusnya di 

dalammasyarkat. Orang tua yang 

memiliki pendapatan pada 

golongan tinggidan sangat tinggi 

cenderung mudah membiayai 

anak untuk dapatmelanjutkan 

pendidikan hingga perguruan 

tinggi. 

 

B. Pengertian Lingkungan 

Teman Sebaya 

Menurut Purwanto (2007:28) 

lingkungan adalah meliputi semua 

kondisikondisi dalam dunia ini yang 

dalam cara-cara tertentu mempengaruhi 

tingkahlaku kita, pertumbuhan, 

perkembangan atau life processes kita 

kecuali gen-gendan bahkan gen-gen 

dapat pula dipandang sebagai 

menyiapkan lingkungan bagi gen yang 

lain. Lingkungan itu dapat dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu 
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lingkunganalam/luar, lingkungan 

dalam, dan lingkungan sosial atau 

masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas dapat 

diketahui bahwa lingkungan 

sangatberpengaruh dalam kehidupan 

manusia, terutama lingkungan sosial 

dalammasyarakat. Lingkungan sekolah, 

lingkungan belajar, lingkungan 

keluarga,lingkungan teman sebaya juga 

mempunyai pengaruh yang besar 

terhadapkeberhasilan seseorang dalam 

mencapai tujuannya. 

Menurut Santrock (2014) mengatakan 

bahwa kawan-kawan sebaya 

adalahanak-anak atau remaja yang 

memiliki usia atau tingkat kematangan 

yang kuranglebih sama. Dari beberapa 

pengertian di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwateman sebaya adalah 

hubungan individu pada anak-anak atau 

remaja dengantingkat usia yang sama 

serta melibatkan keakraban yang relatif 

besar dalamkelompoknya. 

Menurut Vembriarto (2014:54) 

Kelompok sebaya adalah kelompok 

yangterdiri atas sejumlah individu yang 

sama. Pengertian sama disini berarti 

individu-individu anggota kelompok 

sebaya itu mempunyai persamaan-

persamaan dalamberbagai aspeknya. 

Persamaan yang penting terutama 

terdiri atas persamaan usiadan status 

sosialnya. 

Kelompok Teman Sebaya merupakan 

lingkungan sosial pertama di 

manaremaja belajar untuk hidup 

bersama orang lain yang bukan anggota 

keluarganya. 

Menurut Slavin dalam Tego (2012) 

mengungkapkan bahwa “Lingkungan 

TemanSebaya merupakan suatu 

interaksi dengan orang-orang yang 

mempunyaikesamaan dalam usia dan 

status”. Dalam berinteraksi seseorang 

lebih memilih bergabung dengan orang-

orang yang mempunyai pikiran, 

hobi dan keadaan yangsama. 

Kelompok sebaya merupakan 

institusi sosial kedua terpenting 

sesudahkeluarga, pentingnya 

peranan kelompok sebaya itu 

telah disadari baik oleh orangtua 

maupun guru. Kelompok sebaya 

mula-mula terbentuk secara 
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kebetulan.Dalam perkembangan 

selanjutnya masuknya seorang 

anak ke dalam suatukelompok 

sebaya berdasarkan atas pilihan. 

Setelah anak masuk ke 

sekolahkelompok sebayanya 

dapat berupa teman-teman 

sekelasnya, klik dalam 

kelasnya,dan kelompok 

permainannya. Pada usia remaja 

dan awal kedewasaan 

seseorang,peranan kelompok 

sebaya menjadi makin dominan 

dibanding masa sebelumnya. 

Remaja lebih banyak berada di 

luar rumah bersama dengan 

teman sebayanya.Anak remaja 

sangat terikat pada kelompok 

sebayanya. Jadi dapat 

dimengertibahwa sikap, 

pembicaraan, minat, penampilan, 

dan perilaku teman sebaya 

lebihbesar pengaruhnya daripada 

keluarga. Mereka menyandarkan 

perbuatannya padadukungan dan 

persetujuan teman sebayanya. 

Berdasarkan uraian-uraian di 

atas maka dapat disimpulkan 

bahwalingkungan teman sebaya 

merupakan lingkungan dimana 

terjadi suatu interaksiyang 

intensif dan cukup teratur dengan 

orang-orang yang mempunyai 

kesamaandalam usia dan status, 

serta memberikan dampak atau 

pengaruh positif maupunnegatif. 

Interaksi yang dimaksud dalam 

penelitian ini berupa interaksi 

denganteman sebaya di 

lingkungan sekolah dan 

lingkungan sosial (sekitar tempat 

tinggal). 

 

 

 

 

B. Penelitan Yang Relevan 
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F.  

Tabel 

Penelitian terdahulu 

NO Judul Hasil 

1. Andriani Dian 

Sofiarini (2011) 

Pengaruh 

Kondisi Minat 

belajar, 

Persepsi, dan 

Minat Belajar 

terhadap Minat 

Melanjutkan 

Pendidikan ke 

Perguruan 

Tinggi pada 

Siswa SMAN 1 

Ketapang 

Hasil 

penelitiannya 

menyatakan 

bahwa kondisi 

ekonomi orang 

tua, lingkungan 

dan motivasi 

belajar secara 

simultan 

berpengaruh 

sebesar 70% . 

2. Felicia Agustine 

(2012) 

Pengaruh 

Motivasi 

Belajar, Metode 

Hasil analisis 

menunjukkan 

bahwa 

motivasi 

belajar dan 

Pembelajaran, 

dan Prestasi 

Belajar 

Terhadap Minat 

Siswa 

Melanjutkan 

Studi ke 

Perguruan 

Tinggi pada 

SMK. 

prestasi tidak 

mempengaruhi 

minat siswa 

melanjutkan 

studi ke 

perguruan 

tinggi 

sedangkan 

metode 

pembelajaran 

mempengaruhi 

minat siswa 

melanjtkan 

studi ke 

perguruan 

tinggi. 

Sumber:diolah peneliti 

G.  

C. Kerangka Konseptual 

H.  

 SMAN 1 KETAPANG 

merupakan salah satu sekolah 

yang berada di kabupaten 

sampang tepatnya di kecamatan 

ketapang . Pada saat ini guru di 
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SMAN 1 KETAPANG kurang 

maksimal karna keadaan pandemi 

di saat ini menjalankan sistem 

pembelajaran daring atau online 

sehingga sangat berpengaruh 

terhadap siswa  

 Berdasarkan hal tersebut, 

adakah pengaruh minat belajar 

dan persepsi siswa tentang 

kompetensi guru terhadap hasil 

belajar siswa kelas X di masa 

pandemi pada mata pelajaran 

ekonomi di SMAN 1 

KETAPANG. Kerangka berpikir 

penelitian ini menggambarkan 

hubungan dari variabel 

independen , Kompetensi guru 

(X1), lokasi (X2), persepsi siswa 

(X3) hasil belajar (Y). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

Keterangan : 

X1 : Minat belajar  

X2 : Persepsi siswa 

Y   : Hasil belajar 

: pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat 

secara parsial terhadap 

hasil belajar. 

: pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat 

secara simultan terhadap 

hasil belajar. 

D. Hipotesis Penelitian 

I.  

 Hipotesis merupakan 

jawaban dari rumusan masalah 

dalam penelitian berupa 

pernyataan tentang hubungan dua 

variabel atau lebih, perbandingan 

(komparasi), atau variabel 

mandiri (deskriptif), (Sugiyono, 

Minat Belajar X1 

ggggggggggggguru 

X1 

gygybhKompeteLoka

si X2 

Hasil belajar (Y) 

 Kompetensi Guru 

X2 
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2014). Hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah atau 

submasalah yang diajukan oleh 

peneliti, yang dijabarkan dari 

landasan teori dan masih harus 

diuji kebenarannya, (Sudaryono, 

2017:353). 

Adapun hipotesis dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. H1 : ada pengaruh minat 

belajar siswa terhadap hasil 

belajar siswa 

2. H2 : ada pengaruh persepsi 

siswa tentang kompetensi 

guru terhadap hasil belajar 

siswa. 
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A. Jenis dan Desain Penelitian 

J.  

Jenis penelitian yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif yaitu pengaruh 

minat belajar  siswa, persepsi belajar 

siswa, tentang kopetensi guru teradap 

hasil belajar siswa kelas  X di masa 

pandemi Ekonomi di SMAN 1 

Ketapang.  

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kuantitatif yaitu suatu 

penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel 

pada umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat 

kuantitati/statistik dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan (Sugiyono, 2010:14) 

B. Populasi dan Sampel 

K.  

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini 

merupakan seluruh siswa kelas X 

pada  mata pelajaran ekonomi di 

SMAN 1 KETAPANG. Seperti 

menurut Sugiyono (2011:80) 

populasi wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian 

kecil dari populasi yang ingin 

diteliti oleh peneliti. Menurut 

Sugiyono (2011:81) sampel 

adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Dalam 

penelitian ini menggunakan 

teknik Random Sampling. 

Sugiyono (2013:122) Simple 

Random Sampling merupakan 
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teknik pengambilan sampel 

anggota populasi yang dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan 

strata yang ada dalam populasi 

tersebut 24 laki-laki dan 18 

perempuan jadi semuanya 42 

siswa. 

C. Variabel Penelitian 

L.  

  Variabel penelitian adalah 

suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang,objek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh penelitiuntuk 

dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2010:61). 

Berdasarkan permasalahan yang telah 

dirumuskan, maka variabel 

dalampenelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. V

ariabel Terikat (Y) 

 Variabel terikat adalah 

variabel yang dipengaruhi atau 

menjadi akibat,karena adanya 

variabel bebas (Sugiyono, 

2011:61). Variabel ini juga 

seringdisebut sebagai dependent 

variable,variabel output, kriteria 

maupun konsekuen.Dalam 

penelitian ini yang menjadi 

variabel terikat (Y) adalah hasil 

belajar siswa yang di hasilkan 

pengaruh guru dan perpsepsi 

siswa. 

2. V

ariabel Bebas (X) 

  Variabel independen 

adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel 

lainnyaatau yang menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya 

variabel 

dependen/terikat(Sugiyono, 

2010:61). Variabel ini sering 

disebut sebagai variable 

stimulus,predictor, antecedent. 

Dalam penelitian ini yang 
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menjadi variabel bebas (X)adalah 

sebagai berikut: 

1. M

inat belajar (X1), 

adalah beberapa 

indikator yang dapat di 

jdikan ukuran 

kareteristik guru yang 

di nilai kompeten 

secara provesional. 

2. P

ersepsi siswa (X2), 

adalah proses 

perlakuan siswa 

terhadap informasi 

tentang suatu objek 

dalam hal ini baik 

kegiatan ekstra 

kurikuler yang ada di 

sekolah melalui 

pengamatan dengan 

indra yang di miliki, 

sehingga siswa dapat 

memberi arti serta 

menginterpretasikan 

obyek yang di amati. 

D. Metode pengumpulan data 

M.  

Metode pengumpulan data 

adalah cara yang digunakan dalam 

mengumpulkan data penelitian. Pada 

penelitian ini menggunakan angket 

atau 

kuesioner untuk mengumpulkan data. 

Angket atau kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab (Sugiyono 2011:199). 

 Langkah-langkah yang ditempuh 

dalam pengumpulan data adalah sebagai 

berikut: 

a. Membuat pertanyaan/pernyataan 

terdiri atas indikator variabel 

kualitas pelayanan, produk, harga 

dan kepuasan konsumen. 
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b. Menentukan skor pilihan 

jawaban, yaitu skor tertinggi 

dengan nilai 5 dan skor terendah 

dengan nilai 1. 

Skor 5 untuk jawaban resonden 

”Sangat Setuju” 

Skor 4 untuk jawaban resonden 

”Setuju” 

Skor 3 untuk jawaban resonden 

”Kurang Setuju” 

Skor 2 untuk jawaban resonden 

”Tidak Setuju”. 

Skor 1 untuk jawaban resonden 

”Sangat Tidak Setuju 

 

E. Teknik Analisis Data 

N.  

Untuk mendukung hasil 

penelitian, data penelitian yang 

diperoleh akan dianalisis dengan alat 

statistik melalui bantuan program 

SPSS. Adapun pengujian- pengujian 

akan dilakukan adalah : 

O. 1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas  

 uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah atau valid tidak 

suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dinyatakan valid 

jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Pengujian dilakukan 

secara statistik dengan 

bantuan SPSS. Mengukur 

tingkat validitas dilakukan 

dengan melakukan korelasi 

antara skor butir pertanyaan 

dengan total skor konstruk 

atau variabel, dengan 

hipotesa: H0: skor butir 

pertanyaan berkorelasi positif 

dengan total skor konstruk 

Ha: skor butir pertanyaan 

tidak berkorelasi positif 
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dengan total skor konstruk. 

Uji signifikansi dilakukan 

dengan membandingkan nilai 

r hitung dengan r tabel untuk 

degree of freedom (df) = n-2. 

Jika r hitung lebih besar dari r 

tabel dan nilai r positif maka 

pertanyaan tersebut dikatakan 

valid. Uji validitas pada 

penelitian ini dilakukan 

dengan menghitung korelasi 

pearson(pearson correlation) 

antara skor masing-

masingbutir pertanyaan 

dengan total skor pertanyaan. 

2. Uji Reabilitas 

Menurut Ghozali (2013: 47), 

reliabilitas sebenarnya adalah 

alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau 

konstruk. Suatu kuesioner 

akan dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu. Reabilitas 

pengukuran ditentukan 

dengan menghitung koefisien 

cronbach alpha dari masing-

masing instrumen dalam suatu 

variabel.Jika koefisien 

Cronbach Alpha > 0.60, 

makaindikator tersebut 

reliabel. 

1) 2. Uji Normalitas 

a. Uji normalitas digunakan 

untuk menguji apakah 

dalam sebuah model 

regresi, variable bebas 

atau variable terikat 

kedua-duanya mempunyai 

distribusi normal atau 

tidak.Uji normalitas data 

dilakukan dengan 

menggunakan uji 

Kolgorov Smirnov satu 
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arah.Apabila nilai Z 

statistiknya tidak 

signifikan maka suatu data 

disimpulkan terdistribusi 

secara normal.Uji 

Kolmogorov smirnov 

dipilih dalam penelitian 

ini karena uji ini dapat 

secara langsung 

menyimpulkan apakah 

data yang ada terdistribusi 

normal secara statistic 

atau tidak. Sementara uji 

normalitas data yang lain 

seperti dari statistika 

deskriptif diperlukan 

hanya untuk lebih 

menyakinkan lagidari uji 

sebelumnya. 3. Uji F dan Uji 

T Uji Signifikasi Simultan 

(Uji F) 

Uji F digunakan untuk 

mengetahui apakah 

variabel-variabel 

independen secara 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap 

variabel dependen. Derajat 

kepercayaan yang 

digunakan adalah 0,05. 

Apabila probability lebih 

kecil dari 0,05 maka H0 

ditolak, dengan kata lain 

variabel tersebut 

signifikan 

 

 

 

. 

b. Uji Signifikasi Parameter 

Individual (Uji T) 

c.  
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