
 

RINGKASAN SKRIPSI 

Skripsi ini berjudul “Korelasi minat belajar dengan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi semester ganjil kelas VIII 

SMP Muhammadiyah 2 Pontianak”. Masalah umum dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah korelasi minat belajar dengan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi semester ganjil kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 2 Pontianak?. Sedangkan sub-sub masalah dalam penelitian ini 

adalah: 1) Bagaimana minat belajar siswa pada mata pelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi semester ganjil kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 

Pontianak?; 2) Bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi semester ganjil kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 

Pontianak?; 3) Apakah terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara minat 

dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi semester ganjil kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 Pontianak?. 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimanakah 

korelasi minat belajar dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi semester ganjil kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 

Pontianak. Sedangkan tujuan secara khusus adalah : 1) Untuk mendeskripsikan 

bagaimana minat belajar siswa pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi semester ganjil kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 Pontianak?; 2) 

Untuk mendeskripsikan bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi semester ganjil kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 2 Pontianak?; 3) Untuk mendeskripsikan apakah terdapat 

korelasi yang positif dan signifikan antara minat dengan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi semester ganjil kelas VIII 

SMP Muhammadiyah 2 Pontianak? 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan bentuk penelitian studi hubungan (Interrelationship studies). Variabel 

dalam penelitian ini adalah: 1) variabel bebas adalah minat belajar siswa; 2) 

variabel terikat adalah hasil belajar siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 Pontianak yang berjumlah 57 

siswa, sedangkan untuk pengambilan sampel penelitian digunakan teknik 

sampling jenuh dan Pengumpulan data yang meliputi: angket, wawancara guru 

bidang studi dan dokumentasi.   

Kesimpulan umum dalam penelitian ini adalah minat belajar berkorelasi 

dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi semester ganjil kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 Pontianak dengan 

nilai koefisien korelasi sebesar 0,224. Adapun kesimpulan secara khusus dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Minat belajar siswa pada mata pelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi semester ganjil di kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 2 Pontianak dikategorikan “baik” dengan presentase sebesar 

77,17 %. ; 2) Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi semester ganjil di kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 Pontianak 

dikategorikan “cukup” dengan nilai rata-rata 65,4; 3) Koefisien korelasi (rxy) 

sebesar 0,224 dengan arah hubungan positif (+) yang artinya antara variabel bebas 
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(minat belajar siswa) dengan variabel terikat (hasil belajar siswa) terdapat 

korelasi,  akan tetapi korelasi yang ditimbulkan antara variabel x dengan variabel 

y tergolong “rendah”. Untuk taraf signifikansi 5% (taraf kepercayaan 95%) dilihat 

dari nilai rtabel (0,258) maka korelasinya tidak signifikan (0,224<0,258). 

Saran-saran dari penelitian ini adalah: 1) Bagi sekolah, untuk meningkatkan 

minat belajar siswa harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang 

telah ditetapkan dan hendaknya mengembangkan minat belajar siswa ke arah yang 

lebih baik bagi berkembangnya kebutuhan hasil belajar siswa di sekolah; 2) Bagi 

siswa, hendaknya dalam mempelajari mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi untuk menggali pengetahuan dalam teori, dan keterampilan kegiatan 

praktek mata pelajaran itu sendiri sehingga kelak dapat menumbuhkan minat yang 

besar dan bermanfaat bagi orang lain. 
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