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ABSTRAK 

Hubungan Minat terhadap Jurusan dengan Motivasi Belajar Siswa 
 

Oleh: Yona Kartika Rusmita/ 2014 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya siswa yang kurang berminat 
terhadap jurusan yang ditempatinya, sehingga ada siswa yang ingin pindah 
jurusan, merasa terpaksa mengikuti kegiatan belajar, merasa malas dan tidak 
bersemangat dalam kegiatan belajar. Dari hal tesebut diatas penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian tentang hubungan minat terhadap jurusan dengan motivasi 
belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan minat siswa 
terhadap jurusan yang ditempatinya, (2) mendeskripsikan motivasi siswa dalam 
belajar, (3) menguji apakah ada hubungan minat siswa terhadap jurusan yang 
ditempatinya dengan motivasi belajar siswa, (4) melihat perbedaan minat dan 
motivasi siswa jurusan IPA dan IPS. 

Penelitian ini berbentuk kuantitatif jenis deskriptif korelasional. 
Populasinya adalah siswa kelas XII IPA dan kelas XII IPS SMA Negeri 1 Basa 
Ampek Balai Tapan yang berjumlah 274 orang siswa. Teknik pengambilan 
sampel yaitu Stratifiedrandom samplingdengan jumlah sampel 113 orang siswa. 
Instrumen penelitian berupa agket yaitu angket minat terhadap jurusan dan 
motivasi belajar. Tujuan penelitian pertama dan kedua dianalisis dengan teknik 
persentase, tujuan penelitian ketiga dianalisis dengan menggunakan rumus 
Spearman’s Correlation. 

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa: (1)  minat siswa terhadap 
jurusan tergolong pada kategori tinggi, (2) motivasi belajar siswa pada aspek 
tekun dalam belajar tergolong pada kategori cukup tinggi, aspek keuletan 
mengerjakan tugas tergolong dalam kategori tinggi, aspek partisipasi dalam 
belajar tergolong pada kategori cukup tinggi, aspek dorongan untuk berprestasi 
tergolong tinggi, secara keseluruhan motivasi belajar siswa dikategorikan tinggi,  
(3)  terdapat hubungan yang cukup berarti antara minat terhadap jurusan dengan 
motivasi belajar siswa SMA Negeri 1 Basa Ampek Balai Tapan, dengan nilai 
koefesien korelasi sebesar 0,633  dan tingkat signifikan yaitu 0,01, (4) tidak 
terdapat perbedaan minat terhadap jurusan antara siswa jurusan IPA dan siswa 
jurusan IPS. Sedangkan dalam motivasi belajar terdapat perbedaan antara siswa 
jurusan IPS dan siswa jurusan IPS dimana motivasi belajar siswa jurusan IPS 
lebih tinggi daripada motivasi belajar siswa jurusan IPA. 

Berdasarkan temuan penelitian ini diharapkan kepada guru BK bisa 
memberikan layanan konseling kepada siswa yang bertujuan untuk menempatkan 
serta menyalurkan siswa sesuai dengan minatnya agar siswa lebih termotivasi 
dalam belajar.  


