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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis faktor-faktor apa sajakah yang
menyebabkan rendahnya minat belajar siswa, Metode penelitian yang digunakan adalah
metode survey dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa kelas XII AKL SMK Swasta Parulian 2 Medan yang berjumlah 31 orang
siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: faktor-faktor penyebab rendahnya minat
belajar siswa yaitu faktor internal dan faktor external siswa itu sendiri yang tertuang
dalam Indikator faktor psikologis sebesar (92%) termasuk dalam kategori selalu yang
mengatakan siswa sering menyimak dan mendengarkan dari penjelasan guru melalui
video pembelajaran, Indikator lingkungan keluarga sebesar (90%) termasuk kategori
selalu yang mengatakan siswa sering orang tua menanamkan kedisiplinan belajar pada
saya, indikator faktor jasmaniah sebesar (87%) termasuk kategori sangat tinggi yang
mengatakan siswa selalu bersemangat mengikuti pembelajaran produk kreatif dan
kewirausahaan jika anggota tubuh saya tidak sakit, dan indikator lingkungan masyarakat
sebesar (89%) termasuk kategori sangat tinggi yang mengatakan siswa selalu mengikuti
kegiatan didalam masyarakat diluar kegiatan sekolah.
Kata kunci : Faktor Faktor Penyebab Rendahnya Minat Belajar Siswa
Abstract
The research aims to analyzing the factors of kow students’s desire to learn. The
method that used in this reaearch was survey method with descriptive approach. The
popolation in this research were all the students in XII AKL SMK Swasta Parulian 2
Medan were 31 students. The result of this research showed that the factors of low
students’s desire to learn were internal factor and external factor of student it self and
indicator of psychologi was about (92%) which is this result was medium that says that
students are often listen from teacher’s explanation in learning video. Family
environment indicator equal to (90%) including the medium category which says that
students the parents instill decipline to me, indicators of physical factors equal to (87%),
including low category that says sometimes students eager to follow the creative,and
environment factors equal to (89%), including low category that says sometimes
students follow the community activities out from the school activities.
Keywords: Factors Causing Low Student Interest in Learning
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PENDAHULUAN
Dalam kurikulum 2013, pendidikan
produk kreatif dan kewirausahaan
diajarkan kepada semua siswa SMA,
MA, dan SMK. Pemberian materi ini
antara lain untuk menumbuhkan
semangat berwirausaha sejak dini.
Produk Kreatif dan kewirausahaan
merupakan mata pelajaran yang
membutuhkan perhatian dan minat
belajar yang tinggi, karena mata
pelajaran ini cukup rumit dan
membutuhkan ketelitian, kecermatan
dalam mengerjakan soal hitunghitungan,
serta
membutuhkan
pemahaman
yang
lebih
dalam
memahami konsep teorinya. Kondisi ini
terkadang menjadikan siswa enggan
untuk belajar, kemudian merasa
kejenuhan dan keinginan agar proses
belajar mengajar cepat selesai. Bahkan
terkadang sebelum mulai proses belajar
mengajar berlangsung secara daring
(belajar dari rumah) siswa cenderung
mencari alasan untuk izin telat masuk
dan tidak hadir pada saat proses
pembelajaran berlangsung agar mereka
bisa bermain bersama teman-temannya
untuk menghilangkan kejenuhan serta
menghindari materi yang diajarkan oleh
gurunya. Keadaan seperti inilah yang
dijumpai penulis ketika melakukan
observasi awal di kelas XII Akuntansi
Keuangan Dan Lembaga SMK Swasta
Parulian 2 Medan. Terlihat bahwa saat
penyajian materi pembelajaran, guru
lebih dominan menggunakan metode
mengajar yang konvensional dan
akhirnya mengakibatkan kebosanan
tersendiri bagi siswa serta tidak ada
daya tarik siswa untuk belajar, sehingga
siswa perlahan-lahan akan mulai
meninggalkan Google Classroom (GC)
dan mencari alasan untuk keluar dari
pembelajarannya.

Dalam pengamatan penulis pada saat
melaksanakan PPL di sekolah SMK
Swasta Parulian 2 Medan, kelihatan
siswa kelas XII Akuntansi Keuangan Dan
Lembaga mempunyai minat belajar
yang rendah pada mata pelajaran
produk kreatif dan kewirausahaan. Hal
ini terlihat dari siswa yang tidak aktif di
Google Classroom (GC) atau Whatsapp
Group (WAG), tidak fokus saat proses
belajar mengajar dan rendahnya hasil
belajar yang mereka dapatkan pada
materi
produk
kreatif
dan
kewirausahaan.
Diduga,
yang
mengakibatkan ialah siswa kurang
berminat memperbaiki diri, baik dari
cara belajar maupun kehadiran,
seringnya minta izin untuk tidak masuk
di Google Classroom (GC) ataupun
Whatsapp Group (WAG) dengan alasan
jaringan yang sulit untuk membuka
Google Classroom (GC), tidak ada data
internet, masih ada yang bekerja dan
lain sebagainya.
Berdasarkan hasil wawancara yang
penulis lakukan pada tanggal 09
November 2020 dengan bapak Mazmur
Pangaribuan
S.Pd
selaku
guru
pengampuh mata pelajaran produk
kreatif dan kewirausahaan dikelas XII
Akuntansi Keuangan Dan Lembaga SMK
Swasta Parulian 2Medan, beliau
mengatakan sebelum pembelajaran
secara daring/online bahwa memang
ada permasalahan rendahnya minat
belajar siswa pada kelas tersebut
dibandingkan kelas lain yang diajarinya.
(1) Roster pelaksanaan pembelajaran
yang dilakukan sesudah mata pelajaran
lain seperti Akuntansi Perusahaan
Manufaktur, Pendidikan jasmani, kerap
membuat siswa menjadi kurang
berminat belajar karena siswa lelah
sesudah olahraga dan jenuh berpikir
habis sesudah mengerjakan tugas
hitung hitungan. (2) Pelaksanaan
pembelajaran yang monoton dengan
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ceramah, akan membuat siswa sangat
malas dan membosankan saat belajar
mengajar berlangsung. (3) kurangnya
pemberian kegiatan praktek dalam
membuat sebuah produk sebagai
bentuk pengaplikasian pelajaran kepada
siswa.
Inilah yang melatar belakangi penulis
untuk melakukan penelitian lebih lanjut
tentang : Analisis Deskriptif FaktorFaktor Penyebab Rendahnya Minat
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran
Produk Kreatif Dan Kewirausahaan
Kelas XII Akuntansi Keuangan Dan
Lembaga SMK Swasta Parulian 2 Medan
Tahun Ajaran 2020/2021.
LANDASAN TEORI
Pengertian Minat Belajar
Minat diartikan sebagai suatu rasa lebih
suka dan rasa ingi tahu pada suatu hal
atau aktivitas, tanpa ada yang
menyeluruh. Dapat juga dikatakan
sebagai salah satu aspek psikis manusia
yang
dapat
mendorong
untuk
pencapaian tujuan. Seseorang yang
memiliki minat terhadap sesuatu objek,
cenderung
untuk
memberikan
perhatian atau merasa senang yang
lebih besar terhadap objek tersebut.
Minat juga merupakan salah satu gejala
psikologis yang menunjukkan bahwa
adanya pengaruh subjek terhadap objek
yang menjadi sasaran karena objek
tersebut menarik perhatian dan
menimbulkan
perasaan
senang
sehingga cenderung kepada objek
tersebut.
Menurut
Pupu
Saeful
Rahmat
(2018:161), mengatakan bahwa “Minat
adalah suatu keadaan ketika seseorang
menaruh perhatian pada sesuatu yang
disertai dengan keinginan untuk
mengetahui, memiliki, mempelajari,

dan membuktikan”. Kompri (2017:138)
juga mengatakan bahwa:
Minat merupakan faktor perangsang
yang kuat untuk melakukan aktivitas
yang timbul karena perangsang senang,
bakat, cita-cita dan perhatian. Semua
itu bermula dari adanya suatu
kebutuhan. Suatu yang manarik minat
menimbulkan dorongan kuat untuk
melakukan aktivitas dengan sungguhsungguh. Oleh karena itu, minat timbul
bukannya secara spontan, melainkan
timbul atas dorongan sadar dengan
perasaan senang karena adanya
perhatian, misalnya belajar atau
bekerja.
Berdasarkan pendapat para ahli
tersebut, maka penulis menyimpulkan
bahwa minat adalah keinginan,
kebutuhan, kesukaan, kecenderungan
hati, perhatian, dan keinginan yang
besar dalam diri individu terhadap
sesuatu hal yang berimbas pada
perubahan tingkah laku terkhusus
dalam belajar disekolah. Minat yang
dimiliki seseorang pada dasarnya turut
menentukan berhasil tidaknya untuk
melaksanakan suatu kegiatan.
Secara umum belajar adalah suatu
proses melihat, memahami, mengamati
suatu perubahan dan reaksi terhadap
lingkungan. Belajar merupakan aktivitas
mental untuk memperoleh perubahan
tingkah laku positif melalui latihan atau
pengalaman dan menyangkut aspek
kepribadian.
Menurut Andi Setiawan (2017:3),
“Belajar adalah suatu proses aktivitas
mental yang dilakukan seseorang untuk
memperoleh suatu perubahan tingkah
laku yang bersifat positif dan menetap
relatif lama melalui latihan atau
pengalaman yang menyangkut aspek
kepribadian baik secara fisik ataupun
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psikis. Sedangkan menurut Martinis
Yamin dalam Istarani dan Pulungan
(2015:1)
mengemukakan
bahwa
“Belajar
adalah
proses
orang
memperoleh pengalaman baru, baik
pengetahuan maupun keterampilan.
Berdasarkan pendapat para ahli
tersebut, maka penulis menarik
kesimpulan bahwa kata kunci dari
belajar adalah perubahan tingkah laku
yang dicapai individu melalui interaksi
dari aktivitas dengan individu lain dan
lingkungannya
dalam
memenuhi
kebutuhan hidupnya.
Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa
minat
belajar
adalah
ketertarikan dan kesukaan seseorang
serta keinginan yang besar dari dalam
diri siswa terhadap sesuatu hal
terutama dalam belajar yang bertujuan
untuk mendapatkan sesuatu perubahan
tingkah laku yang bersifat permanen.
Ketertarikan dan perubahan tingkah
laku tersebut maksudnya adalah belajar
tentang apapun. Sesuai dengan judul
yang diangkat oleh penulis bahwa minat
belajar
yang
dimaksud
lebih
dikerucutkan pada minat belajar produk
kreatif dan kewirausahaan.
Faktor-faktor
Minat Belajar

Yang

Mempengaruhi

Banyak sekali faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi proses seorang siswa,
salah satunya adalah faktor yang
mempengaruhi minat belajarnya. Siswa
yang senang belajar otomatis akan
memperoleh banyak pengetahuan.
Faktor yang mempengaruhi minat
belajar siswa dapat digolongkan
menjadi dua, yaitu faktor intern dan
faktor ekstern.

Menurut Slameto (2010:54) ada
beberapa faktor yang mempengaruhi
minat belajar yaitu:
a. Faktor yang ada pada diri siswa itu
sendiri yang disebut faktor individu
(intern), yang meliputi:
1) Faktor
biologis,
meliputi:
kesehatan, gizi, pendengaran dan
penglihatan. Jika salah satu dari
faktor biologis terganggu akan
mempengaruhi hasil prestasi
belajar.
2) Faktor
psikologis,
meliputi:
intelegensi, minat dan motivasi
serta perhatian ingatan berfikir.
3) Faktor
kelelahan,
meliputi:
kelelahan jasmani dan rohani.
Kelelahan
jasmani
nampak
dengan adanya lemah tubuh,
lapar dan haus serta mengantuk.
Sedangkan kelelahan rohani
dapat dilihat dengan adanya
kelesuan dan kebosanan sehingga
minat dan dorongan untuk
menghasilkan
sesuatu
akan
hilang.
b. Faktor yang ada pada luar individu
yang disebut dengan faktor ekstern,
yang meliputi:
1) Faktor keluarga, meliputi: cara
orang tua mendidik relasi antar
anggota
keluarga,
suasana
rumah,
keadaan
ekonomi
keluarga, pengertian orang tua,
latar belakang kebudayaan.
2) Faktor sekolah, meliputi: metode
mengajar, kurikulum, relasi guru
dengan siswa, relasi siswa dengan
siswa, disiplin sekolah, alat
pelajaran, waktu sekolah, standar
pelajaran di atas ukuran, keadaan
gedung, metode belajar, tugas
rumah.
3) Faktor masyarakat, meliputi:
kegiatan siswa dalam masyarakat,
media masa, teman bergaul,
bentuk kehidupan masyarakat.
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Berdasarkan pendapat para ahli
tersebut, maka peneliti menyimpulkan
faktor-faktor yang mempengaruhi minat
belajar siswa adalah Faktor-faktor
Intern dan faktor ekstern. Faktor intern
dapat meliputi faktor Jasmaniah, faktor
Psikologis dan faktor kelelahan.
Sedangkan faktor ekstern yaitu, faktor
lingkungan
keluarga,
lingkungan
sekolah, dan lingkungan masyarakat.
Indikator
Belajar

Untuk

Mengukur

Minat

Menurut Syaiful Bahri Djamarah
(2011:132), “indikator minat belajar
yaitu: rasa suka/senang, pernyataan
lebih
menyukai,
adanya
rasa
ketertarikan, adanya kesadaran untuk
belajar tanpa disuruh, berpartisioasi
dalam aktivitas belajar, memberikan
perhatian”.
Sedangkan
menurut
Slameto (2010:180) beberapa “indikator
minat belajar yaitu: perasaan senang,
ketertarikan,
penerimaan,
dan
keterlibatan siswa”.
Berdasarkan pendapat para ahli
tersebut maka penulis menggunakan
indikator minat belajar yaitu, perasaan
senang, keterlibatan siswa, ketertarikan
siswa, dan perhatian siswa.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di kelas XII
Akuntansi Keuangan Dan Lembaga SMK
Swasta Parulian 2 Medan yang terletak
di JL. Garuda Raya Blok VIII, Kecamatan
Medan Denai, Kota Medan, Sumatera
Utara. Waktu penelitian dilakukan pada
bulan Maret semester genap T.A
2020/2021. Penelitian ini dilakukan
berdasarkan prosedur sebagai berikut:
1. Dokument yang dikumpulkan dalam
penelitian ini ialah lembar hasil
pekerjaan siswa dan daftar nilai
siswa.

2. Wawancara hanya dilakukan sekitar
10% untuk mendapatkan informasi
kepada beberapa responden dan
pihak lain yang bisa memberikan
informasi berupa data sekunder
untuk mendukung data primer.
3. Angket dibuat dengan pernyataan
tertulis kepada responden untuk
dijawab, lembar angket pada
penelitian ini akan dianalisis
menggunakan Skala likert. Indikator
yang digunakan dalam angket ini
adalah indikator minat belajar siswa
yaitu
kesukaan,
ketertarikan,
perhatian,
dan
keterlibatan.
Instrument yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dengan
menggunakan pernyataan tertulis
yaitu
Angket
dalam
bentuk
pernyataan sebanyak 40 pertanyaan
angket dengan Variabel X sebanyak
20 pernyataan dan Variabel Y
sebanyak 20 pernyataan yang
disesuaikan dengan minat belajar
siswa dan jawaban. Jenis penelitian
ini menggunakan metode survei
dengan pendekatan
kuantitatif
bersifat
deskriptif
mampu
memberikan
pemaparan,
penjabaran
atau
gambaran
mengenai sesuatu yang hendak
diteliti
dalam
bentuk
mendeskripsikan. Penelitian ini
sangat cocok digunakan untuk
menganalisis yang dialami siswa
pada materi produk kreatif dan
kewirausahaan. Setiap jawaban
siswa
merupakan
data
yang
kemudian diolah dan dianalisis
dengan metode survey dan dengan
dilakukan
perhitungan secara
manual berdasarkan jawaban dari
responden sebanyak 31 responden
dari sampel.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

dan sangat rendah yang dapat
dilakukan perhitungan secara manual
sebagai berikut:
Persentase yang diperoleh pada
masing-masing
item
pernyataan
kemudian ditafsirkan
berdasarkan
kriteria berikut.

Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mendeskripsikan
faktor-faktor
penyebab rendahnya minat belajar
siswa pada mata pelajaran produk
kreatif dan kewirausahaan pada masa
pandemi covid-19 kelas 12 AKL SMK
Swasta Parulian 2 Medan T. A
2020/2021. Tempat penelitian ini
dilakukan di sekolah SMK Swasta
Parulian 2 Medan dan sebagai
sampelnya adalah siswa Akuntansi
Keuangan dan Lembaga T. A 2020/2021.
Jumlah sampel yang diteliti adalah 31
orang. Setelah hasil responden dari
siswa
kemudian
diperiksa
dan
dikelompokkan, hasil tersebut dihitung
persentasenya berdasarkan ketegori
sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah,

Tabel Kriteria Penafsiran Jawaban
Angket
Persentase (%)
62-100
46-61
36-45
22-35
0-21

Penafsiran
Sangat tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat rendah

Sumber : Anas, Sudijono (2014:43)

a. Deskripsi faktor faktor penyebab rendahnya minat belajar siswa (Variabel X)
Menggunakan Teknik Persentase Jawaban Angket.
Tabel X Distribusi Persentase Jawaban Angket
No

1

2

3

4

5

6

Pernyataan
FAKTOR INTERNAL
Saya dapat mengerjakan
tugas produk kreatif dan
kewirausahaan dengan baik
jika keadaan fisik saya
sehat.
Saya merasa malas belajar
ketika guru menjelaskan
materi
yang
mudah
dipahami.
Saya
bersemangat
mengikuti
pembelajaran
produk
kreatif
dan
kewirausahaan
jika
anggota tubuh saya tidak
sakit.
Saya
menyimak
dan
mendengarkan
dari
penjelasan guru melalui
video pembelajaran.
Materi
yang
guru
sampaikan menumbuhkan
rasa ingin tahu saya
terhadap materi produk
kreatif dan kewirausahaan.
Saya memiliki minat yang

Opsi jawaban angket
TP
KK
S
F
%
F
%
F

%

S
F

%

0

0

4

13

11

35

16

0

0

5

16

9

29

2

6

2

6

6

2

6

1

3

2

6

2

1

3

2

Rata

Kategori

52

84 %

Sangat
Tinggi

17

55

84 %

Sangat
Tinggi

19

21

68

87 %

Sangat
Tinggi

1

3

27

87

92 %

Sangat
Tinggi

6

3

10

24

77

89 %

Sangat
Tinggi

6

1

3

27

87

91 %

Sangat
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7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

tinggi dalam mempelajari
produk
kreatif
dan
kewirausahaan.
Saya memiliki bakat dalam
pelajaran produk kreatif
dan kewirausahaan.
Saya akan giat belajar jika
guru
memberikan
penghargaan.
Saya
fokus
terhadap
penjelasan guru melalui
vidio pembelajaran terkait
materi pelajaran produk
kreatif dan kewirausahaan.
Saya menyiapkan buku
paket
pembelajaran
sebelum
pembelajaran
berlangsung.
Jika saya lelah, maka belajar
saya
menjadi
tidak
bersemangat
dan
bergairah.
Saya
kesulitan
untuk
berfikir secara jernih karena
materi produk kreatif dan
kewirausahaan
sangat
membosankan.
Saya sangat terganggu oleh
rasa lelah yang saya
rasakan
ketika
proses
pembelajaran berlangsung.
FAKTOR EKSTERNAL
Orang
tua
saya
menanamkan kedisiplinan
belajar pada saya.
Keluarga
berusaha
membantu saya ketika
mengalami
kesulitan
belajar.
Guru menggunakan metode
mengajar yang mudah
dipahami
saat
menyampaikan
pembelajaran.
Teman-teman saya saling
membantu
untuk
mengatasi kesulitan saat
belajar.
Saya mengikuti kegiatan di
dalam masyarakat diluar
kegiatan sekolah.

Tinggi

2

6

2

6

1

3

26

84

91 %

Sangat
Tinggi

2

6

2

6

11

35

16

52

83 %

Sangat
Tinggi

1

3

10

32

13

42

7

23

70 %

Sangat
Tinggi

2

6

2

10

4

13

22

71

85 %

Sangat
Tinggi

1

3

5

16

12

39

13

42

79 %

Sangat
Tinggi

1

3

4

13

12

39

14

45

81 %

Sangat
Tinggi

2

6

3

10

9

29

17

55

83 %

Sangat
Tinggi

1

3

3

10

3

10

24

77

90 %

Sangat
Tinggi

1

3

2

6

5

16

23

74

90 %

Sangat
Tinggi

1

3

4

13

16

52

10

32

78 %

Sangat
Tinggi

0

0

4

13

12

39

14

45

80 %

Sangat
Tinggi

0

0

3

10

7

23

21

68

89 %

Sangat
Tinggi

(Sumber : Olahan Peneliti)
Berdasarkan
distribusi
persentase
jawaban angket yang tercantum pada
tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa
penafsiran persentasi nilai jawaban

angket
faktor
faktor
penyebab
rendahnya minat belajar siswa pada
mata pelajaran produk kreatif dan
kewirausahaan sebagai berikut:
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1. Indikator faktor jasmaniah siswa
dengan nilai persentase tertinggi
yaitu pernyataan no 3 (87%)
termasuk dalam kategori sangat
tinggi yang mengatakan siswa selalu
bersemangat
mengikuti
pembelajaran produk kreatif dan
kewirausahaan jika anggota tubuh
saya tidak sakit.
2. Indikator faktor psikologis dengan
nilai persentase tertinggi yaitu
penyataan no 4 dan 6 (92%)
termasuk kategori sangat tinggi yang
mengatakan siswa selalu menyimak
dan mendengarkan dari penjelasan
guru melalui video pembelajaran
dan memiliki minat yang tinggi
dalam mempelajari produk kreatif
dan kewirausahaan.
3. Indikator faktor kelelahan dengan
nilai persentase tertinggi yaitu
pernyataan no 12 dan 13 (83%)
termasuk kategori sangat tinggi yang
mengatakan bahwa siswa selalu
kesulitan untuk berfikir secara jernih
karena materi produk kreatif dan
kewirausahaan
sangat

membosankan dan terganggu oleh
rasa lelah yang saya rasakan ketika
proses pembelajaran berlangsung.
4. Indikator faktor lingkungan keluarga
dengan nilai persentase tertinggi
yaitu pernyataan no 15 (90%)
termasuk dalam kategori sangat
tinggi yang mengatakan bahwa
keluarga selalu berusaha membantu
saya ketika mengalami kesulitan
belajar.
5. Indikator faktor lingkungan sekolah
dengan nilai persentase tertinggi
yaitu pernyataan no 17 (80%)
termasuk dalam kategori sangat
tinggi yang mengatakan bahwa siswa
selalu pada pernyataan temanteman saya saling membantu untuk
mengatasi kesulitan saat belajar.
6. Indikator
faktor
lingkungan
masyarakat dengan nilai persentase
tertinggi yaitu pernyataan no 18
(89%) termasuk dalam kategori
sangat tinggi yang mengatakan
bahwa siswa selalu pada pernyataan
mengikuti kegiatan di dalam
masyarakat diluar kegiatan sekolah.

b. Deskripsi minat belajar siswa (Variabel Y) Menggunakan Teknik Persentase Jawaban
Angket
Tabel Y Distribusi Persentase Jawaban Angket
No

1

2

3

Opsi jawaban angket
TP
KK
F
%
F
%
Perasaan Senang Mengikuti Pembelajaran
Guru
mengetahui
bagaimana
membuat
kami antusias terhadap 2 6
7
23
pelajaran produk kreatif
dan kewirausahaan.
Saya merasa bahwa
pembelajaran produk
kreatif
dan
0 0
2
6
kewirausahaan
memberikan
banyak
kepuasan pada saya.
Pembelajaran produk
kreatif
dan
kewirausahaan
1 3
4
13
merupakan pelajaran
yang menarik bagi saya.
Pernyataan

S
F

%

S
F

%

19

61

3

23

74

21

68
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Kategori

10

68 %

Sangat
Tinggi

6

19

78 %

Sangat
Tinggi

5

16

87 %

Sangat
Tinggi
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

Saya merasa bahwa
pembelajaran produk
kreatif
dan
1 3
6
19
kewirausahaan
memberikan
banyak
kepuasan pada saya.
Saya
mengulang
kembali
pelajaran
produk kreatif dan
kewirausahaan
di 2 6
18 58
rumah setelah selesai
pembelajaran
berlangsung.
Ketertarikan Siswa Terhadap Mata Pelajaran
Saya harus belajar keras
untuk
mendapatkan
nilai yang baik dalam
0 0
4
13
pembelajaran produk
kreatif
dan
kewirausahaan.
Untuk mencapai tujuan
saya, penting bagi saya
untuk berhasil dalam
0 0
4
13
pembelajaran produk
kreatif
dan
kewirausahaan.
Saya bertanya kepada
guru
mengenai
pelajaran produk kreatif
dan kewirausahaan jika
0 0
2
6
kurang saya pahami
melalui
Google
Classroom
ataupun
WhatsApp Group.
Saya membuat catatan
terhadap materi yang
penting dalam mata 1 3
6
19
pelajaran produk kreatif
dan kewirausahaan.
Saya membuat jadwal
belajar pada pelajaran
1 3
11
35
produk kreatif dan
kewirausahaan.
Perhatian Siswa Saat Proses Pembelajaran
Pada saat mengikuti
pelajaran, saya percaya
bahwa
saya
dapat 0 0
3
10
berhasil
jika
saya
berupaya cukup keras
Saya
mendengarkan,
memperhatikan,
dan
menyimak
materi
pembelajaran produk
kreatif
dan
0 0
4
13
kewirausahaan
yang
dijelaskan oleh guru
melalui
video
pembelajaran dengan
sungguh-sungguh.

21

68

3

10

93 %

Sangat
Tinggi

9

29

2

6

89 %

Sangat
Tinggi

16

52

11

35

93 %

Sangat
Tinggi

18

58

9

29

90 %

Sangat
Tinggi

23

74

6

19

83 %

Sangat
Tinggi

21

68

3

10

71 %

Sangat
Tinggi

15

48

4

13

68 %

Sangat
Tinggi

14

45

14

45

84 %

Sangat
Tinggi

16

52

11

35

81 %

Sangat
Tinggi
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13

14

15

16

17

18

19

20

Saat
saya
tidak
mengikuti pembelajaran
secara daring, saya
selalu bertanya kepada 3 10 6
19
teman
sekelas
mengenai materi apa
yang telah dipelajari.
Saya menasehati dan
memberi
arahan
kepada teman-teman
untuk
selalu
2 6
7
23
mengerjakan tugas dari
sekolah terkait materi
pelajaran produk kreatif
dan kewirausahaan.
Saya mencari bukubuku penunjang lain
saat
mengalami
kesulitan
dalam 4 13 16
52
mengikuti
pelajaran
produk kreatif dan
kewirausahaan.
Keterlibatan Siswa Dalam Proses Pembelajaran
Saya membaca buku
sebelum
pelajaran
2 6
17
55
produk kreatif dan
kewirausahaan dimulai.
Saya
senang
mengerjakan
setiap
tugas yang diberikan
2 6
9
29
oleh guru saat pelajaran
produk kreatif dan
kewirausahaan.
Saya antusias menjawab
di kolom komentar
pada Google Classroom
jika guru memberikan
3 10 14
45
pertanyaan
tentang
mata pelajaran produk
kreatif
dan
kewirausahaan.
Jika ada tugas kelompok
yang dipersentasikan di
Google Classroom (GC),
saya
berusaha 1 3
5
16
memberikan tanggapan
melalui
kolom
komentar.
Saya berperan aktif
dalam
proses
1 3
7
23
pembelajaran
secara
daring/online.

16

52

6

19

70 %

Sangat
Tinggi

14

45

8

26

72 %

Sedang

10

32

1

3

56 %

Tinggi

7

23

5

16

62 %

Sangat
Tinggi

17

55

3

10

67 %

Sangat
Tinggi

13

42

1

3

60 %

Tinggi

22

71

3

10

72 %

Sangat
Tinggi

18

58

5

16

72 %

Sangat
Tinggi

(Sumber : Olahan Peneliti)
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Berdasarkan
distribusi
persentase
jawaban angket yang tercantum pada
tabel variabel Y diatas dapat diketahui
bahwa penafsiran persentasi
nilai
jawaban angket minat belajar siswa
pada mata pelajaran produk kreatif dan
kewirausahaan sebagai berikut:
1. Indikator Perasaan senang mengikuti
pembelajaran
dengan
nilai
persentase
tertinggi
yaitu
pernyataan no 4 (93%) termasuk
dalam kategori sangat tinggi yang
mengatakan siswa selalu bahwa
pembelajaran produk kreatif dan
kewirausahaan memberikan banyak
kepuasan pada saya.
2. Indikator
ketertarikan
siswa
terhadap mata pelajaran dengan
nilai persentase tertinggi yaitu
penyataan no 6 (93%) termasuk
kategori
sangat
tinggi
yang
mengatakan siswa selalu bertanya
kepada guru mengenai pelajaran
produk kreatif dan kewirausahaan
jika kurang saya pahami melalui
Google
Classroom
ataupun
WhatsApp Group.
3. Indikator Perhatian siswa saat proses
pembelajaran
dengan
nilai
persentase
tertinggi
yaitu
pernyataan no 11 (84%) termasuk
kategori tinggi yang mengatakan
bahwa siswa selalu pada pernyataan
Pada saat mengikuti pelajaran, siswa
percaya bahwa dapat berhasil jika
berupaya cukup keras.
4. Indikator keterlibatan siswa dalam
proses pembelajaran dengan nilai
persentase
tertinggi
yaitu
pernyataan no 19 dan 20 (72%)
termasuk dalam kategori sangat
tinggi yang mengatakan bahwa siswa
selalu pada pernyataan jika ada
tugas
kelompok
yang
dipersentasikan di Google Classroom
(GC), saya berusaha memberikan
tanggapan melalui kolom komentar
dan kadang-kadang siswa berperan

aktif dalam proses pembelajaran
secara daring/online.
PENUTUP
KESIMPULAN
Berdasarkan Analisis Deskriptif FaktorFaktor Penyebab Rendahnya Minat
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran
Produk Kreatif Dan Kewirausahaan,
dapat disimpulkan bahwa terdapat
faktor faktor yang mempengaruhi
rendahnya minat belajar siswa pada
mata pelajaran produk kreatif dan
kewirausahaan kelas XII Akuntansi
Keuangan Dan Lembaga SMK Swasta
Parulian 2 Medan Tahun Ajaran
2020/2021. Yaitu pada faktor internal
dan external siswa itu sendiri yang
tertuang dalam:
1. Indikator faktor psikologis dengan
nilai persentase tertinggi yaitu
penyataan no 4 (92%) termasuk
kategori
sangat
tinggi
yang
mengatakan siswa selalu menyimak
dan mendengarkan dari penjelasan
guru melalui video pembelajaran.
2. Indikator faktor lingkungan keluarga
dengan nilai persentase tertinggi
yaitu pernyataan no 15 (90%)
termasuk dalam kategori sangat
tinggi yang mengatakan bahwa
keluarga selalu berusaha membantu
saya ketika mengalami kesulitan
belajar.
3. Indikator faktor jasmaniah siswa
dengan nilai persentase tertinggi
yaitu pernyataan no 3 (87%)
termasuk dalam kategori sangat
tinggi yang mengatakan siswa selalu
bersemangat
mengikuti
pembelajaran produk kreatif dan
kewirausahaan jika anggota tubuh
saya tidak sakit.
4. Indikator
faktor
lingkungan
masyarakat dengan nilai persentase
tertinggi yaitu pernyataan no 18
(89%) termasuk dalam kategori
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sangat tinggi yang mengatakan
bahwa siswa selalu pada pernyataan
mengikuti kegiatan di dalam
masyarakat diluar kegiatan sekolah.
5. Indikator faktor kelelahan dengan
nilai persentase tertinggi yaitu
pernyataan no 13 (83%) termasuk
kategori
sangat
tinggi
yang
mengatakan bahwa siswa selalu
sangat terganggu oleh rasa lelah
yang saya rasakan ketika proses
pembelajaran berlangsung.
6. Indikator faktor lingkungan sekolah
dengan nilai persentase tertinggi
yaitu pernyataan no 17 (80%)
termasuk dalam kategori sangat
tinggi yang mengatakan bahwa siswa
selalu pada pernyataan temanteman saya saling membantu untuk
mengatasi kesulitan saat belajar.
SARAN
Sesuai dengan data yang diperoleh dari
penelitian
ini
maka
peneliti
mendapatkan beberapa saran yang
perlu dipertimbangkan bagi beberapa
pihak, yaitu:
1. Kepada pihak sekolah
 Dengan penerangan yang kurang
memadai
disetiap
kelas,
seharusnya pihak sekolah lebih
meningkatkan kapasitas pada
penerangan yang ada diruangan
sekolah.
 Dengan keadaan pandemi saat ini
pihak sekolah harus memberikan
semangat dan dorongan kepada
peserta didiknya untuk lebih giat
lagi belajar dari rumah (online)
serta
menumbuhkan
minat
terhadap materi pelajaran produk
kreatif dan kewirausahaan dalam
meningkatkan keahlian-keahlian
yang dimiliki siswa dalam
menciptakan hal-hal yang baru.
2. Kepada pihak guru
 Dengan durasi pembelajaran
yang
lama
atas
video

pembelajarannya,
guru
disarankan untuk meningkatkan
strategi
mengajar
dengan
penggunaan model pembelajaran
yang bervariasi dan tidak
konvensional supaya siswa lebih
aktif lagi pada Google Classroom
ataupun WhatsApp Group tidak
bosan saat belajar.
 Guru dituntut harus mampu
memberikan banyak kegiatan
praktek terhadap siswa melalui
video pembelajaran dengan baik
dan mudah dipahami bila perlu
guru harus melakukan berbagai
macam strategi untuk kegiatan
praktek yang dilakukan siswa.
3. Kepada orang tua
 Orang tua diharapkan agar terus
memotivasi
dan
melakukan
kedisplinan serta mendukung
anak-anaknya untuk lebih giat
dalam belajar.
 Orang tua harus lebih bisa
mengontrol kegiatan anaknya
diluar sekolah, supaya tidak
menyita waktu belajar sianak.
 Pada saat siswa sedang belajar
dari rumah atau secara online,
Orang tua diharapkan tidak
menyuruh
anak
melakukan
pekerjaan rumah dan tidak
mengganggu
belajar
sianak
karena pekerjaan rumah tersebut
bisa dilakukan sianak sebelum
atau setelah belajar.
4. Kepada peneliti lain
 Dengan adanya keterbatasan
dalam penelitian ini, diharapkan
bagi peneliti lain untuk lebih
banyak menggunakan indikator
lainnya
selain
jasmaniah,
psikologi,
keluarga
serta
masyarakat untuk mengukur atau
melihat
faktor
yang
mempengaruhi minat belajar
siswa. seperti: fasilitas belajar
siswa, jarak rumah kesekolah,
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kesehatan siswa, bakat siswa
serta kemampuan intelegensi
siswa tersebut.
 Diharapkan hasil penelitian ini
bisa digunakan sebagai bahan
pertimbangan dan referensi
untuk penelitian berikutnya.
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