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Abstrak—Penelitian ini membahas tentang pengaruh komunikasi interpersonal guru 

terhadap minat belajar pada mata pelajaran matematika siswa kelas VIII di SMP 

Pesantren IMMIM Putra Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

komunikasi interpersonal guru pada siswa kelas VIII di SMP Pesantren IMMIM Putra 

Makassar, untuk mengetahui minat belajar pada mata pelajaran matematika siswa 

kelas VIII di SMP Pesantren IMMIM Putra Makassar, dan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh komunikasi interpersonal guru terhadap minat belajar pada mata 

pelajaran matematika siswa kelas VIII di SMP Pesantren IMMIM Putra Makassar. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif berjenis expost facto tanpa ada 

perlakuan khusus. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 

Pesantren IMMIM Putra Makassar tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 149 siswa. 

Sampel diambil dengan menggunakan teknik proporsional random sampling yaitu 

berjumlah 30 siswa. Adapun variabel komunikasi interpersonal guru memuat 

indikator keterbukaan, empati, rasa positif, kesetaraan, dan dukungan. Sementara 

variabel minat belajar siswa memuat indikator, partisipasi dalam belajar matematika, 

perhatian terhadap proses pembelajaran matematika, dan perasaan dalam proses 

belajar mengajar matematika. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan 

instrumen angket. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan 

inferensial dengan analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil analisis 

statistik deskriptif diperoleh rata-rata komunikasi interpersonal guru sebesar 71,8 

berada pada kategori sedang dengan persentase 57%. Rata-rata minat belajar 

matematika siswa sebesar 48,4 berada pada kategori sedang dengan persentase 63%. 

Adapun uji hipotesis menunjukan thitung  ttabel dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 

0,001. Jadi H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif antara 

komunikasi interpersonal guru terhadap minat belajar pada mata pelajaran matematika 

siswa kelas VIII di SMP Pesantren IMMIM Putra Makassar sebesar 34,5%. 

Kata kunci: komunikasi interpersonal guru, minat belajar matematika 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Komunikasi dilakukan manusia bukan hanya untuk menyampaikan atau saling bertukar 

pesan/informasi, melainkan ada tujuan untuk membangun dan memelihara relasi. Komunikasi yang 

dilakukan guru dan siswa bukan hanya proses pertukaran dan penyampaian materi pembelajaran, 

melainkan ada dimensi relasi guru dan siswa.
 
Komunikasi sangat berpengaruh terhadap minat belajar 

siswa, apabila seorang guru yang mampu berkomunikasi dengan baik dan benar secara menyeluruh maka 

akan mempengaruhi minat belajar sehingga akan tercipta pembelajaran yang bermakna dan penuh 

inspirasi.  

Seorang guru yang mempunyai kompetensi interpersonal dalam berkomunikasi akan 

mempengaruhi kualitas pembelajaran yang ingin dicapai. Hal ini dapat di lihat manakala saat proses 

pembelajaran berlangsung ada siswa yang tidak memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru sehingga 

siswa yang punya minat untuk belajar matematika menjadi menurun disebabkan proses penyampaian 

yang dilakukan seorang guru tidak membuat peserta didik terangsang untuk belajar dan proses 

pembelajaran pun tidak berjalan denga efektif. Minat belajar siswa sangat berkaitan dengan komunikasi 

yang dilakukan guru saat pembelajaran berlangsung, komunikasi yang efektif akan membuat peserta didik 

bersemangat dalam belajar. Meskipun pelajaran itu kelihatan sulit bagi mereka namun tak membuat 

mereka untuk patah semangat dalam belajar sehingga dalam pembelajaran itu siswa akan senang dan guru 

pun senang dan timbulah minat bagi siswa untuk belajar.  

Berdasarkan observasi awal pada saat proses pembelajaran berlangsung ada guru matematika 
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mengajar hanya duduk, menjelaskan sedikit, dan memberikan tugas maupun latihan sehingga dalam hal 

ini hanya sedikit siswa yang paham pelajaran secara sepenuhnya dan membuat siswa yang lain merasa 

bosan belajar matematika. Kemudian, ketika seorang guru mengajar tidak terlihat adanya suasana yang 

menyenangkan antara guru dan siswa. Melihat dari aspek lain, setelah peneliti mengobservasi ternyata 

hanya sedikit siswa yang paham akan maksud penjelasan guru saat pembelajaran berlangsung dan 

sebagian lagi ada yang tertidur serta melakukakn aktivitas lain yang tidak berkaitan dengan pelajaran 

matematika.  

Setelah penulis mengambil data-data yang cukup dijadikan sampel bahwa ternyata yang membuat 

mereka tidak mengerti dari pelajaran matematika adalah kurangnya kasih sayang dalam belajar sehingga 

guru yang membawakan materi tidak jelas dalam menyampaikan pelajaran serta respon yang diberikan 

kepada siswa sering negatif sehingga siswa malas untuk belajar dan tidak memiliki semangat dalam 

belajar matematika. Setelah hasil observasi awal maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa 

intensitas siswa setiap tahun mengalami penurunan dalam belajar matematika. Melihat dari aspek minat 

belajar bahwa guru menjadi sentral dalam tercapainya pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, 

dan menyenangkan. Komunikasi interpersonal yang efektif akan membuat siswa tertarik dan termotivasi 

untuk mempelajari matematika.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fadli Rozaq yang berjudul Hubungan 

Komunikasi Interpersonal antara Guru dan Siswa dengan Keaktifan Belajar Siswa Kelas XI Program 

Keahlian Teknik Otomotif pada tahun 2012/2013 di Klaten Tengah diperoleh hasil bahwa terdapat 

hubungan positif komunikasi interpersonal guru dan siswa dengan keaktifan belajar siswa. Hal ini 

ditunjukkan dengan koefisien determinasi sebesar 0,309 ini berarti bahwa 30,9% sumbangan terhadap 

keaktifan belajar siswa diperoleh dari komunikasi interpersonal antara guru dan siswa. 

B.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang muncul adalah :  

1. Bagaimana komunikasi interpersonal guru pada siswa kelas VIII di SMP Pesantren IMMIM Putra 

Makassar ?  

2. Bagaimana minat belajar pada mata pelajaran matematika siswa kelas VIII di SMP Pesantren IMMIM 

Putra Makassar ?   

3. Adakah pengaruh komunikasi interpersonal guru terhadap minat belajar pada mata pelajaran 

matematika siswa kelas VIII di SMP Pesantren IMMIM Putra Makassar ?   

C.  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu 

untuk :  

1. Mengetahui bagaimana komunikasi interpersonal guru pada siswa kelas VIII di SMP Pesantren 

IMMIM Putra Makassar.   

2. Mengetahui bagaimana minat belajar pada mata pelajaran matematika siswa kelas VIII di SMP 

Pesantren IMMIM Putra Makassar.   

3. Mengetahui ada tidaknya pengaruh komunikasi interpersonal guru terhadap minat belajar pada mata 

pelajaran matematika siswa kelas VIII di SMP Pesantren IMMIM Putra Makassar.  

D.  Manfaat Penelitian  

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Kegunaan teoritis  

a) Sebagai wahana menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang  pendidikan.  

b) Khasanah bacaan sekaligus sebagai bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.  

2. Kegunaan praktis  

a) Bagi Peneliti  Memberi masukan sebagai bekal untuk menjadi tenaga pengajar.   

b) Bagi Guru  Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada guru untuk memperbaiki kinerja 

guru yang diantaranya pola komunikasi interpersonal guru.   

c) Bagi Sekolah Memberi tolak ukur tentang pengaruh komunikasi interpersonal guru terhadap 

minat belajar pada mata pelajaran matematika siswa kelas VIII di SMP Pesantren IMMIM Putra 

Makassar.  
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II. METODE PENELITIAN 

A. Lokasi, Jenis, dan Desain Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian dilakukan di SMP Pesantren IMMIM Putra Makassar yang terletak di Jalan 

Perintis Kemerdekaan 8 No. 10 Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Jenis Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Komunikasi Interpersonal Guru Terhadap 

Minat Belajar Pada Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas VIII di SMP Pesantren IMMIM Putra 

Makassar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan berjenis ex post facto.  

3. Desain Penelitian 

Desain penelitian dalam paradigma ini dapat digambarkan seperti berikut.   

 

 

 

 
GAMBAR II.1 Paradigma Sederhana 

  X : Komunikasi interpersonal guru  

  Y : Minat belajar pada mata pelajaran matematika 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Pesantren IMMIM Putra 

Makassar Tahun pelajaran 2014/2015 dengan jumlah siswa 149 orang.  Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik proportional random sampling. Pengambilan populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada. Teknik ini digunakan karena anggota 

populasi dianggap homogen. Arikunto menyarankan mengambil semua sampel apabila subjeknya kurang 

dari 100 sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika populasinya lebih dari 100 

maka dapat diambil 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.  Peneliti menggunakan teknik proportional 

random sampling dengan mengambil sampel sebanyak 30 siswa dengan populasi 149 dari  20%. 

C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Penelitian ini 

terdapat dua variabel yang digunakan yaitu variabel bebas (komunikasi interpersonal guru) dengan 

indikator yakni, keterbukaan, empati, rasa positif, kesetaraan, dan dukungan. Adapun yang menjadi 

indikator variabel terikat (minat belajar siswa) yaitu, partisipasi dalam belajar matematika, perhatian 

terhadap proses pembelajaran matematika, dan perasaan dalam proses belajar mengajar matematika. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert adalah skala yang 

dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau 

fenomena tertentu. Skala likert memiliki 2 bentuk pernyataan, yaitu pernyataan positif dan negatif. 

Pernyataan positif diberi skor 4, 3, 2, dan 1 sedangkan bentuk pernyataan negatif diberi skor 1, 2, 3, dan 

4. Bentuk jawaban skala likert terdiri dari sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. 

Skala likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Komunikasi Interpersonal Guru dan 

Minat Belajar Matematika yang disusun berdasarkan aspek-aspek komunikasi interpersonal guru dan 

aspek-aspek minat belajar matematika. 

1. Skala komunikasi interpersonal guru  

Skala komunikasi interpersonal guru yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah skala komunikasi interpersonal guru yang disusun Alo Liliweri yang dikutip Joseph A. Devito 

dengan mengacu pada aspek-aspek keterbukaan (openness), empati (empathy), dukungan 

(supportiveness), rasa positif (positiveness), dan kesetaraan (equality).   

2. Skala minat belajar matematika 

Skala minat belajar matematika yang dikutip melalui media sosial yang disusun Nu Ngarojong 

dalam ini berupa aspek partisipasi atau perbuatan, perhatian, dan perasaan. 
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E. Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas  

   jika rxy  rtabel butir angket dikatakan valid dan jika rxy  rtabel butir angket dikatakan tidak valid. 

Berdasarkan hasil uji validitas angket dikatakan bahwa pertanyaan sebanyak 54 item yang diuji cobakan 

kepada 30 responden (siswa) terdapat 35 soal yang valid, karena memiliki harga rxy  rtabel = 0.361 

selanjutnya yang valid penomorannya diurutkan kembali yang selanjutnya digunakan untuk pengambilan 

data. 

2. Reliabilitas  

 Jika r11 rtabel instrumen dikatakan reliabel dan jika r11 hitung  r11 tabel, instrumen dikatakan tidak 

reliabel. Berdasarkan hasil uji reliabilitas angket untuk variabel komunikasi interpersonal guru diperoleh 

harga r11hitung=0,825, karena harga r11hitung =0,825>rtabel=0.361 dan variabel minat belajar matematika 

diperoleh harga r11hitung= 0,769> rtabel=0.361 untuk α= 5% dengan n = 30, maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk pengambilan data penelitian.  

F. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu 

kesimpulan. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Statistik Deskriptif 

   Statistik dskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel, dan 

tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel diambil.  

2. Statistik Inferensial 

Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan 

hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari 

populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. Adapun 

prasyarat yang harus dipenuhi dengan menggunakan statistik parametrik.   

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMP Pesantren IMMIM Putra Makassar, maka data 

yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

1. Deskriptif Komunikasi Interpersonal Guru kelas VIII SMP Pesantren IMMIM Putra Makassar 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap siswa kelas VIII SMP Pesantren 

IMMIM Putra Makassar yang berjumlah 30 siswa, maka penulis dapat mengumpulkan data melalui 

angket yang diisi oleh siswa itu sendiri yang kemudian diberikan skor pada masing-masing item. Skor 

komunikasi interpersonal guru di SMP Pesantren IMMIM Putra Makassar dapat dilihat pada Lampiran C.  

 Komunikasi interpersonal guru diukur dengan berpedoman pada kisi-kisi yang telah dibuat. 

Adapun komunikasi interpersonal guru kelas VIII di SMP Pesantren IMMIM Putra Makassar untuk tiap 

item soal adalah sebagai berikut: 
TABEL IV.1 Persentase Komunikasi Interpersonal Guru Kelas VIII di SMP Pesantren IMMIM Putra Makassar Tiap Indikator 

 

Variabel 
Aspek  

Penelitian 
Item-Item 

Nomor Item 

Angket 

Rata-rata 

Item 
Kategori 

Komunika
si 

Interperso

nal Guru 

Keterbukaan 
Bersedia terbuka dalam menerima masukan dan 

menyampaikan informasi kepada siswa 
1,3,4,15,18 

 
3,547 Sedang 

Empati Berempati terhadap keadaan siswa 8,12,21 3,3 Sedang 

Dukungan 
Berkomitmen untuk mendukung terselenggaranya 

interaksi secara terbuka 
2,11,16,19 3,392 Sedang 

Sikap Positif 
Menunjukkan perasaan positif dalam bentuk 

sikap dan perilaku  
5,13,17,20 3,375 Sedang 

Kesetaraan 
Mengakui adanya kesetaraan antara guru 

matematika dengan siswa 
6,7,9,10,14 3,345 Sedang 

Jumlah 3,392 Sedang 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh bahwa komunikasi interpersonal guru pada indikator 

keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, kesetaraan semuanya berada pada kategori sedang sehingga 

komunikasi interpersonal guru pada SMP Pesantren IMMIM Putra Makassar kategori sedang.  
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GAMBAR IV.1 Histogram Komunikasi Interpersonal Guru Kelas VIII di SMP Pesantren IMMIM Putra Makassar 

 

Berdasarkan tabel dan diagram lingkaran tersebut, diperoleh 17 % komunikasi interpersonal guru 

kategori rendah, 57% komunikasi interpersonal guru kategori sedang, dan 26% kategori tinggi. Jadi, dapat 

disimpulkan komunikasi interpersonal guru kelas VIII di SMP Pesantren IMMIM Putra Makassar berada 

pada kategori sedang. 

2. Deskriptif Minat Belajar Matematika kelas VIII SMP Pesantren IMMIM Putra Makassar 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap siswa kelas VIII SMP Pesantren 

IMMIM Putra Makassar yang berjumlah 30 siswa, maka penulis dapat mengumpulkan data melalui 

angket yang diisi oleh siswa itu sendiri yang kemudian diberikan skor pada masing-masing item. Skor 

minat belajar matematika di SMP Pesantren IMMIM Putra Makassar. Minat belajar matematika diukur 

dengan berpedoman pada kisi-kisi yang telah dibuat. Adapun minat belajar matematika kelas VIII di SMP 

Pesantren IMMIM Putra Makassar untuk tiap item soal adalah sebagai berikut: 
TABEL IV.6 PERSENTASE  Minat Belajar Matematika Kelas VIII di SMP Pesantren IMMIM Putra Makassar Tiap Indikator 

 

Variabel 
Aspek  

Penelitian 
Item-Item 

Nomor Item 

Angket 

Rata-rata 

Item 
Kategori 

Minat 

Belajar 

Matematika 

Partisipasi 
Siswa aktif dalam proses 

pembelajaran berlangsung  
1,3,6,11,13,14 3,294 Sedang 

Perhatian 
Siswa berkonsentrasi dalam 

proses pembelajaran   
2,10,12 3,556 Sedang 

Perasaan 
Siswa senang dalam belajar 

matematika 
4,5,7,8,9 3,573 Sedang 

Jumlah 3,474 Sedang 

 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh bahwa minat belajar matematika pada indikator partisipasi, 

perhatian, dan perasaan semuanya berada pada kategori sedang sehingga minat belajar matematika siswa 

kelas VIII di SMP Pesantren IMMIM Putra Makassar tergolong kategori  sedang.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GAMBAR IV.2 Histogram Minat Belajar Matematika Kelas VIII di SMP Pesantren IMMIM Putra Makassar 

Berdasarkan tabel dan diagram lingkaran tersebut, diperoleh 20% minat belajar matematika 

kategori rendah, 63% minat belajar matematika kategori sedang, dan 17% kategori tinggi. Jadi, dapat 

disimpulkan minat belajar matematika kelas VIII di SMP Pesantren IMMIM Putra Makassar berada pada 

kategori sedang. 
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3. Pengaruh Komunikasi Interpersonal Guru Terhadap Minat Belajar Pada Mata Pelajaran 
Matematika Siswa Kelas VIII di SMP Pesantren IMMIM Putra Makassar  
Pada bagian ini akan diketahui ada tidaknya pengaruh komunikasi interpersonal guru terhadap 

minat belajar pada mata pelajaran matematika siswa kelas VIII di SMP Pesantren IMMIM Putra 
Makassar.   
a. Uji Asumsi Dasar 

1) Uji Normalitas  
Uji normalitas data dilakukan terhadap data komunikasi interpersonal guru serta  minat belajar 

pada mata pelajaran matematika yang dilakukan pada masing-masing individu melalui sebaran angket. 
Pengujian normalitas komunikasi interpersonal guru dilakukan pada komunikasi interpersonal guru. Taraf 
signifikan yang ditetapkan adalah   = 0,05. Berdasarkan hasil pengolahan dengan SPSS, diperoleh sign 
adalah 0,308 dan     = 0,05/2 = 0,025 maka dapat disimpulkan bahwa data komunikasi interpersonal 
guru berdistribusi normal karena nilai sign lebih besar dari   atau (0,308> 0,025). Pengujian normalitas 
kedua dilakukan pada minat belajar matematika. Taraf signifikan yang digunakan adalah    = 0,05. 
Berdasarkan hasil pengolahan dengan SPSS, diperoleh sign adalah 0,213 dan     = 0,05/2 = 0,025 maka 
dapat disimpulkan bahwa minat belajar matematika berdistribusi normal karena nilai sign lebih besar dari 
  atau (0,213> 0,025).  

2) Uji Linieritas 
Uji linieritas adalah uji yang akan memastikan apakah data yang dimiliki sesuai garis linier atau 

tidak. Uji linier dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki hubungan yang linier 
dengan variabel dependen. Uji linieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis 
varians. Kaidah yang digunkan jika F signifikan, maka hubungan kedua variabel linear. Kesimpulan hasil 
uji linieritas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 
Korelasi Fhitung Ftabel Keterangan 

XY 
14,719 4,20 Signifikan 
0,582 2,42 Linear 

 
Hasil uji linieritas komunikasi interpersonal guru terhadap minat belajar matematika diperoleh 

Fhitung < Ftabel atau 0,582 < 2,42 sehingga data tersebut berpola linier. 
b. Analisis Regresi Linier Sederhana 

1) Menentukan Koefisien Korelasi 
Berdasarkan hasil perhitungan analisis SPSS 20 diperoeh hasil analisis sebagai berikut : 
 

R R2 Sig Kesimpulan 

0,587 0,345 0,001 Berkorelasi positif sangat signifikan 

 
Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara komunikasi interpersonal guru terhadap minat 

belajar matematika cukup erat dengan korelasi positif, yaitu 0,587.  
2) Persamaan Regresi  

Nilai dari koefisien   dan   dapat ditentukan dengan menggunakan SPSS 20  berikut ini : 
 

a b Persamaan Regresi 

2,925 0,631    = 2,925 + 0,631X 
 

Model tersebut menujukkan bahwa konstanta (a) adalah 2,925. Hal ini berarti jika komunikasi 
interpersonal guru bernilai 0 maka minat belajar matematika siswa bernilai positif yaitu 2,925. Adapun 
nilai koefisien regresi variabel komunikasi interpersonal guru bernilai positif yaitu 0,631. Hal ini dapat 
diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan satu satuan kualitas dari komunikasi interpersonal guru  akan 
diikuti dengan kenaikan minat belajar matematika sebesar 0,631 sebaliknya apabila terjadi penurunan  
satu satuan kualitas komunikasi interpersonal guru akan diikuti penurunan minat belajar matematika 
sebesar 0,613 apabila komunikasi interpersonal guru dikontrol. 

3) Kesalahan Baku Regresi dan Koefisien Regresi Sederhana 

Kesalahan baku atau selisih taksir standar regresi sederhana dapat dilihat dari hasil analisis SPSS 

20 diperoleh sebagai berikut :  

Se Sb R R2 Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

11,849 0,164 0,587 0,345 0,321 3,961 

 

Berdasarkan tabel diperoleh nilai R
2 
sebesar 0,345 atau 34,5%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase 

sumbangan pengaruh komunikasi interpersonal guru terhadap minat belajar pada mata pelajaran 

matematika sebesar 34,5% sedangkan 65,5% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model ini.  Adjusted R Square adalah nilai R Square yang telah disesuaikan. Nilai ini 

selalu lebih kecil dari R Square dan angka ini bisa memiliki harga negatif untuk regresi dengan lebih dari 

dua variabel bebas digunakan Adjusted R
2
 sebagai koefisien determinasi. Adapun nilainya sebesar 0,321. 
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Standard Error of the Estimate adalah ukuran kesalahan prediksi diperoleh sebesar 3,961. Artinya 

kesalahan yang dapat terjadi dalam memprediksi variabel Y (minat belajar pada mata pelajaran 

matematika) sebesar 3,961. 

c. Uji Hipotesis  

Berdasarkan uji hipotesis menggunakan SPSS didapatkan nilai signifikansi < 0,05 (0,001 < 

0,05), maka Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal guru berpengaruh 

terhadap minat belajar pada mata pelajaran matematika. 

B. Pembahasan 

Pada umumnya minat belajar digunakan sebagai parameter sebuah keberhasilan belajar. Ada 

banyak faktor yang menentukan minat belajar siswa, diantaranya faktor komunikasi interpersonal guru. 

Minat belajar menyangkut rasa suka atau ketertarikan terhadap pelajaran dalam proses belajar mengajar. 

Jika proses belajar mengajar yang berlangsung menghasilkan rasa suka atau ketertarikan terhadap siswa 

maka prestasi belajar yang dicapai akan lebih baik. Komunikasi interpersonal guru dalam proses belajar 

mengajar mempunyai hubungan positif yang cukup erat dengan minat belajar matematika. 

Berdasarkan deskripsi data penelitian menunjukkan bahwa minat belajar matematika siswa 

termasuk dalam kategori sedang dengan persentase skor sebesar 63%. Hal ini dapat dilihat dari deskripsi 

tiap-tiap indikator minat belajar yang terdiri dari partisipasi siswa dalam pelajaran matematika, perhatian 

siswa dalam proses belajar mengajar, dan perasaan siswa dalam mempelajari matematika. Dalam belajar, 

keaktifan sangatlah diperlukan. Siswa tidak boleh bersikap pasif pada saat pembelajaran berlangsung 

karena kecakapan dan keterampilan yang dimiliki dikembangkan dalam proses belajar tersebut. Hal yang 

bersifat psikologis misalnya semangat dalam mengikuti pelajaran sangatlah mempengaruhi dalam proses 

belajar. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah perhatian dalam belajar. Perhatian merupakan salah satu 

yang menjadikan siswa konsentrasi dalam proses belajar mengajar. Konsentrasi dalam belajar 

dipengaruhi juga oleh perasaan siswa dalam minatnya terhadap belajar. Bila siswa yang berperasaan 

senang dan berminat akan mudah berkonsentrasi dalam belajar. Hal ini diperkuat slameto menyatakan 

bahwa perhatian adalah konsentrasi atau aktifitas jiwa kita terhadap pengamatan, pengertian, dan 

sebagainya. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu berkomunikasi dengan baik dan benar agar siswa 

penuh perhatian dalam proses belajar mengajar. 

Komunikasi sangatlah penting karena setiap apa yang kita tuju dapat tercapai jika dapat 

dikomunikasikan dengan baik. Begitu pula dengan guru. Guru merupakan seorang komunikator, karena 

dialah yang akan menyampaikan rencana-rencana pembelajarannya pada siswa. Oleh karena itu, guru 

harus mengetahui cara-cara komunikasi yang efektif karena tidak akan terlalu bermanfaat ilmu yang 

dikuasai guru jikalau tidak mampu mengkomunikasikan pada siswa secara baik yakni enak untuk diikuti 

dan mudah untuk dipahami. 

Pada kenyataannya komunikasi interpersonal guru dalam proses belajar mengajar di SMP 

Pesantren IMMIM Putra Makassar masuk dalam kategori sedang. Hal ini ditunjukkan dengan persentase 

skor sebesar 57%. Hal tersebut dapat dilihat dari deskripsi tiap-tiap indikator komunikasi interpersonal 

guru yang terdiri dari keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, dan kesetaraan.  

Berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa komunikasi interpersonal guru berpengaruh terhadap 

minat belajar matematika pada siswa kelas VIII di SMP Pesantren IMMIM Putra Makassar dengan 

dibuktikan dari hasil perhitungan diperoleh Fhitung dengan harga signifikansi kurang dari 0,05. Variabel 

komunikasi interpersonal guru berpengaruh terhadap variabel minat belajar matematika sebesar 34,5%. 

Selain faktor tersebut terdapat 65,5% faktor lain yang mempengaruhi yang tidak diteliti. Hasil ini 

mengambarkan bahwa komunikasi interpersonal guru bukan merupakan satu-satunya faktor yang 

mempengaruhi minat belajar matematika siswa. Sebab seperti yang telah diuraikan diatas bahwa minat 

belajar matematika bisa timbul karena adanya perhatian, perasaan serta partisipasi terhadap proses belajar 

mengajar.  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Komunikasi interpersonal guru siswa kelas VIII di SMP Pesantren IMMIM Putra Makassar 

berada pada kategori sedang dengan persentase 57% berdasarkan nilai rata-rata yaitu 71,8. 

2. Minat belajar matematika siswa kelas VIII di SMP Pesantren IMMIM Putra Makassar berada 

pada kategori sedang dengan persentase 63% berdasarkan nilai rata-rata yaitu 48,4. 
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3. Ada pengaruh positif  antara komunikasi interpersonal guru terhadap minat belajar pada mata 

pelajaran matematika siswa kelas VIII di SMP Pesantren IMMIM Putra Makassar sebesar 

34,5%. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti mengemukakan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi siswa kelas VIII SMP Pesantren IMMIM Putra Makassar, diharapkan dapat menumbuhkan 

minat belajar matematika dengan banyak berinteraksi dengan guru bidang studi matematika.      

2. Bagi guru matematika agar mampu meningkatkan cara mengajarnya dengan memperhatikan 

aspek komunikasi interpersonal. 

3. Bagi pihak sekolah hendaknya memperhatikan kualitas mengajar guru dan lebih meningkatkan 

kualitas guru. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, agar mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel lain 

yang mempunyai keterkaitan dengan minat belajar matematika.  
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