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Absract The implementation of the specialization classes has not fully functioned properly. This 

is seen from the provisions of the selection of specialization classes that should meet the aspects 

in the selection and determination of the interests of learners are the achievements of learners, 

non-academic achievement, the value of national examinations, the statement of interest of 

learners, aspirations, parental attention, and the detection of potential . One of the important 

components in the service of specialization of learners is the measurement of the assessment 

aspect ofthelearner.This study aims to determine the interest of students in the selection of 

specialization classes in Class X MIA Senoir High School Distric Tebo. The design of this 

research is descriptive research with quantitative and qualitative research methods. Sources of 

data in this study are questionnaire,observation and  interview.The result of the research shows 

the interest of the students in the selection of the class of interest in the class X MIA Senior High 

School Distric Tebo. This can be seen from the acquisition of percentage of student interest 

questionnaire obtained student interest with percentage 70,81% high criterion. Based on 

observation of student interest in the selection of class of interest in class X MIA is on High 

criterion denagn percentage 74,02% From the results of the study can be concluded that the 

interest of students in the selection of class interest in class X MIA Senoir High School Distric 

Tebo is on average High criteria. Based on this research, it is suggested that the teacher design 

the lesson in the class of specialization so that the learning is more enjoyable so that the learning 

objectives can be achieved. 

 

Kata kunci: Analysis, Student Interest, Specialization Class 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 

32 tahun 2013 Pasal 77 ayat (1) bagian a, b, 

dan c dinyatakan bahwa struktur kurikulum 

di SMA terdiri dari muatan umum, muatan 

peminatan akademik, dan muatan lintas 

minat akademik. Hal ini diperjelas dalam 

Permendikbud No. 69 tahun 2013 bahwa 

mata pelajaran-mata pelajaran dikelompokan 

ke dalam a). Kelompok mata pelajaran 

wajib, b). Kelompok mata pelajaran 

peminatan, dan c). Pilihan kelompok 

peminatan dan pilihan mata pelajaran lintas 

kelompok peminatan. Oleh karena itu, 

satuan pendidikan sebaiknya memfasilitasi 

peserta didik dalam mengambil kelompok 

mata pelajaran peminatan sesuai minat yang 

didukung dengan kemampuan. 

Namun pada kenyataannya, 

berdasarkan hasil observasi tanggal 20 

Maret 2016 di SMA Negeri 5, SMA Negeri 

7, dan SMA Negeri 10 Kabupaten Tebo 

keterlaksanaan kelas peminatan belum 

sepenuhnya berjalan dengan baik. 

Pelaksanaan kelas peminatan hanya 

berdasarkan hasil ujian nasional, tanpa 

melihat prestasi siswa, potensi siswa serta 

pernyataan siswa dalam menentukan kelas 

peminatan. Sehingga sebagian siswa 

terpaksa masuk kedalam kelas peminatan 

yang telah distentukan oleh sekolah. 

Menurut Dharma (2013:25), ketentuan 

pemilihan kelas peminatan yang seharusnya 

memenuhi aspek-aspek dalam pemilihan dan 

penetapan peminatan peserta didik yaitu 

prestasi peserta didik, prestasi non 

akademik, nilai ujian nasional, pernyataan 

minat peserta didik, cita-cita, perhatian 

orang tua, dan deteksi potensi.  

Dalam kurikulum 2013 terdapat 

perubahan rancangan untuk peningkatan 

mutu pendidikan berupa kegiatan 

manajemen satuan pendidikan, pembelajaran 

dan penilaian, dan peminatan peserta didik. 

Peminatan peserta didik dimaknai sebagai 

upaya fasilitasi perkembangan peserta didik 

agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya sehingga 

mencapai perkembangan optimum. 

Perkembangan optimum merupakan suatu 

kondisi perkembangan yang memungkinkan 

peserta didik mampu mengambil pilihan dan 

keputusan secara sehat dan bertanggung 

jawab serta memiliki daya adaptasi tinggi 

terhadap dinamika kehidupan yang 

dihadapinya (Dharma, 2013:1-2). 

Salah satu komponen penting dalam 

pelayanan peminatan peserta didik adalah 

pengukuran terhadap aspek penilaian peserta 

didik. Kesesuaian dalam penetapan 

peminatan ini tentunya akan membantu 

dalam proses belajar dan keberhasilan dalam 

belajar yang dijalani (Mansur, 2013:2). 

Keberhasilan belajar ini terkait dengan 

proses pembelajaran yang di jalani oleh 

siswa. Sehingga kelas peminatan yang 

dijalani oleh siswa benar-benar kelas 

peminatan yang dipilih sesuai kemampuan 

dan minatnya. 

Hasil Observasi di SMA Negeri di 

Kabupaten Tebo, terdapat 17 SMA Negeri 

dan 1 SMA Swasta. Dari keseluruhan SMA 

tersebut yang mengimplementasikan 

Kurikulum 2013 yaitu SMA Negeri 5 Rimbo 

Ulu, SMA Negeri 7 Ala Ilir dan SMA 

Negeri 10 Tebo Tengah. Ketiga SMA 

Negeri ini telah melaksanakan kelas 

peminatan. Dari hasil wawancara dengan 

guru dan siswa, pemilihan peminatan hanya 

berdasarkan hasil belajar atau nilai raport 

tanpa melihat minat siswa dan beberapa 

diantaranya penentuan dari guru Bimbingan 

Konseling. Hal ini tentunya akan 

mempengaruhi proses belajar siswa, karena 

siswa yang masuk dalam kelas peminatan 

belum tentu menyukai kelas yang 

ditempatinya. Minat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran di kelas peminatan akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti 

bermaksud untuk mengadakan penelitian 
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lebih lanjut dengan judul: ”Analisis Minat 

Siswa Pada Pemilihan Kelas Peminatan 

di Kelas X MIA SMA Negeri  Se 

Kabupaten Tebo”. 

 

METODE PENGEMBANGAN 

Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif dengan metode 

penelitian kuantitatif dan kualitatif. Data 

yang didapat adalah data kualitatif, 

kemudian dikuantitatifkan dengan 

menggunakan persentase, sehingga 

diharapkan dapat menggambarkan hasil 

penelitian sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Arikunto (2010:3) menjelaskan 

bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang bertujuan untuk mengumpulkan 

informasi mengenai status gejala yang ada, 

yaitu keadaan gejala menurut apa adanya 

pada saat penelitian dilakukan, sehingga 

dapat menggambarkan keadaan subjek pada 

saat itu atau menggambarkan keadaan 

lapangan. 

 
 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas X MIA di SMA Negeri 

Se Kabupaten Tebo yang 

mengimplementasikan Kurikulum 2013, dan 

terdaftar pada semester genap tahun ajaran 

2015/2016. Jumlah keseluruhan populasi 

sebagai berikut: 

 

Dari jumlah populasi 209 siswa, 

ditentukan ukuran sampel yang diambil 

menggunakan teknik rumus Slovin yang 

dijelaskan  Riduwan dan Kuncoro, 

(2013:49) sebagai berikut: 

 
Berdasarkan rumus diatas, maka 

jumlah sampel yang diambil adalah: 

 
 

Berdasarkan rumus tersebut, maka 

didapatkan sampel dari masing-masing kelas 

seperti padatabel 3.2 sebagai berikut. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data 

kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif 

berupa data angket dan lembar observasi. 

Data kualitatif berupa wawancara. 

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh langsung dari angket yang 

berikan kepada siswa untuk mendapatkan 

gambaran persepsi siswa terhadap pemilihan 

kelas peminatan dan lembar observasi. 

Angket berisi butir pernyataan yang akan 

dijawab oleh siswa-siswi sesuai dengan 

kenyataan yang sebenarnya dengan 

menggunakan skala likert 1-4. Instrumen 

observasi minat siswa berisi butir pernyataan 

yang akan dijawab oleh peneliti sendiri 

sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya 

menggunakan skala guttman. Data sekunder 

diperoleh penulis melalui wawancara 

dengan guru kelas yang mengajar dikelas 

peminatan.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini 

dikumpulkan menggunakan instrumen 

pengumpulan data berupa lembar angket dan 

wawancara. Riduwan (2013:24) 

menjelaskan bahwa instrumen pengumpulan 

data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya 

mengumpulkan data agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan lebih mudah.  

3.4.1 Angket  

Angket yang disusun dalam penelitian ini 

menggunakan skala likert untuk mengetahui 

respon siswa terhadap pemilihan kelas 

peminatan yang telah dilaksanakan. Skala 

likert disusun dengan kategori positif dan 

negatif sesuai dengan pendapat Sudjana 

(2010:80). 

3.4.2 Observasi   

Pada penelitian ini peneliti menggunakan 

instrumen observasi secara langsung 

kegiatan pembelajaran untuk mengamati 

kegiatan siswa pada saat pembelajaran 

berlangsung dalam kelas lintas minat. 

Observasi ini berfungsi untuk menggali 

informasi meliputi seluruh indikator minat 

siswa pada kelas lintas minat siswa kelas X 

MIA SMA Negeri Se- Kabupaten  pada saat 

pembelajaran berlangsung. Observasi 

menggunakan skala guttman dengan 

pernyataan Ya/Tidak. 

3.4.3 Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan 

dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh 

dua pihak yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu (Moleong, 2014:186). Wawancara 

digunakan untuk mengkaji data berupa kata-

kata dari guru biologi tentang pemilihan 

kelas peminatan. 

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Analisis Angket 

Persepsi siswa terhadap pemilihan 

kelas peminatan di kelas X MIA SMA 

Negeri Se Kabupaten Tebo dianalisis 

menggunakan teknik statistik persentase. 

Persentase ini digunakan untuk 

mendapatkan data sebagaimana adanya 

tentang objek yang diteliti. Analisis data 

angket digunakan rumus yang dimodifikasi 

Susetyo (2015:45) sebagai berikut: 

 

X = 
𝐹

𝑁
 x 100%                 

Keterangan: 

X = Persentase  

F  = Frekuensi jawaban responden                                                                             

N = Skor total 

Untuk menentukan rentang nilai 

angket dicari dengan menggunakan rumus 

berikut: 
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Kategori pengukuran (penafsiran) 

angket sebagai berikut: 

 
 

3.5.2  Analisis Observasi 

Lembar observasi minat siswa 

dianalisis menggunakan persentase dengan 

menggunakan rumus Susetyo (2015:45): 

 

X = 
𝐹

𝑁
 x 100 %                

 

Keterangan: 

X = Persentase  

F  = Frekuensi yang diperoleh                                                                           

N = Skor total 

Untuk menentukan rentang nilai 

angket dicari dengan menggunakan rumus 

berikut: 

 

Kategori pengukuran (penafsiran) 

observasi sebagai berikut: 

 
3.5.3 Analisis Wawancara  

Hasil wawancara berupa lisan akan 

diubah menjadi tulisan, dan selanjutnya 

menganalisis hasil wawancara tersebut. Pada 

penelitian ini dilakukan wawancara secara 

langsung kepada guru yang mengajar dikelas 

X MIA SMA Negeri Se Kabupaten Tebo 

yang menjadi sampel penelitian. 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Analisis Minat Siswa Pada Pemilihan Kelas 

Peminatan di Kelas X MIA SMA Negeri  Se 

Kabupaten Tebo dilakukan di SMA Negeri 

5, SMA Negeri 7, dan SMA Negeri 10 yang 

telah mengimplementasikan Kurikulum 

2013. Hasil penelitian dalam penelitian ini 

didapat dari hasil angket, observasi, siswa 

pada pemilihan kelas peminatan di Kelas X 

MIA dan wawancara  terhadap guru biologi. 

Dari penelitian yang telah dilakukan di dapat 

data sebagai berikut. 

4.1.1 Hasil Angket Analisis Minat Siswa 

Pada Pemilihan Kelas Peminatan di Kelas 

X MIA SMA Negeri  Se Kabupaten Tebo 

Angket berisikan 13 butir pernyataan 

yang merupakan bagisn dari indikator 

peminatan yang diharapkan dapat mengukur 

minat siswa dalam pemilihan kelas 

peminatan. Adapun hasil analisis angket 

minat siswa  pada pemilihan kelas 

peminatan di kelas X MIA SMA Negeri  Se 
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Kabupaten Tebo, maka didapat kriteria 

minta siswa sebagai berikut. 

 

Rentang Nilai =   

 

Data di atas menunjukkan 

rekapitulasi persentase respon 45 siswa 

lintas minat yang menjadi sampel penelitian 

di SMA Negeri 5, SMA Negeri 7, dan SMA 

Negeri 10 Kabupaten Tebo terhadap 

pemilihan kelas peminatan di kelas X MIA 

dengan persentase 70,81%.. Hal ini 

menunjukkan bahwa minat siswa untuk 

memilih kelas pemintan di Kabupaten Tebo 

dikatakan Tinggi.  

4.1.2 Hasil Lembar Observasi Analisis 

Minat Siswa Pada Pemilihan Kelas 

Peminatan di Kelas X MIA SMA Negeri  

Se Kabupaten Tebo 

Lembar observasi digunakan untuk 

melihat minat siswa pada pemilihan kelas 

Observasi dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung di dalam kelas. 

Dari hasul observasi yang telah dilakukan, 

didapat data sebagai berikut: 

 

Rentang Nilai =   

 

Dari data observasi yang diperoleh, 

dapat dikatakan bahwa minat siswa pada 

pemilihan kelas peminatan di kelas X MIA 

SMA Negeri  Se Kabupaten Tebo dikatakan 

tinggi.  

Adapun rekapitulasi data masing-

masing indikator Peminatan, didapat hasil 

sebagai mana pada lampiran 2 dapat dilihat 

pada Tabel 4.3 berikut. 

 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Setiap Indikator Minat 

Siswa Pada Pemilihan Kelas Peminatan 

di Kelas X MIA SMA Negeri  Se 

Kabupaten Tebo 

Indikator 

Rata-

rata Kategori 

Perasaan senang 73,89 Tinggi 

Ketertarikan siswa 70,56 Sedang 

Perhatian siswa 84,44 Sangat Tinggi 

Keterlibatan siswa 65,56 Sedang 

Persentase Keseluruhan 

Indikator 
73,61 Tinggi 

 

Untuk persentase masing-masing 

indikator dijelaskan sebagai berikut. 

Indikator minat yang pertama adalah 

Perasaan senang. Berdasarkan Tabel 4.3 

diatas dapat dilihat bahwa 73,89 % siswa 

sudah merasa senang  pada pemilihan kelas 

peminatan di kelas X MIA. Dari persentase 

tersebut dapat di ketahui 26,11% siswa 

belum merasa senang  pada pemilihan kelas 

peminatan di kelas X MIA.  

Indikator kedua minat siswa yaitu 

ketertarikan siswa. Dari Tabel 4.3 dapat 

dilihat pesentase indikator ketertarikan siswa 

pada kelas peminatan sebesar 70,56%. 

Artinya siswa yang tidak tertarik pada kelas 

peminatan sebesar 29,44%.  

Ketidaktertarikan ini dapat dilihat selama 

proses pembelajaran, siswa menunjukkan 

sikap yang acuh dan lebih banyak berbicara 

dengan teman sebangkunya. 

Indikator minat siswa yang ketiga 

yaitu perhatian siswa. Pada Tabel 4.3 dapat 

dilihat bahwa 84,44 % siswa tertarik dalam 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan di 

kelas peminatan. Dari persentase tersebut 

dapat diketahui 15,56% siswa belum tertarik 

dalam proses pembelajaran di kelas 

peminatan.  

Indikator minat siswa yang keempat 

adalah keterlibatan siswa. Hasil observasi 

sebagaimana Tabel 4.3 yaitu 65,56% atau 

kategori Sedang. Persentase ini 

menunjukkan bahwa bahwa siswa sudah 

terlibat dalam kegiatan pembelajaran di 

3186,5 

45 

70,81 % 

 

= (Tinggi) 

 

3330,77 

45 

74,02% 

 

= (Tinggi) 
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kelas peminatan yang dilaksanakan sekolah. 

Selebihnya 34,44% belum terlibat dalam 

kegiatan pembelajaran. 

4.1.3 Hasil Wawancara  

Berdasarkan wawancara dengan guru 

Biologi sebagaimana pada Tabel 4.4 didapat 

bahwa dalam kelas peminatan guru telah 

mampu membuat siswa merasa senang, 

tertarik, perhatian dan terlibat dalam proses 

pembelajaran.  

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Hasil Observasi Minat Siswa 

padaPemilihan Kelas Peminatan 

Pemilihan kelas peminatan dilakukan 

di kelas X MIA SMA Negeri yang 

mengimplementasikan Kurikulum 2013. 

Dari hasil observasi didapat persentase 

indikator minat siswa yang meliputi 

perasaan senang, ketertarikan siswa, 

perhatian siswa, dan keterlibatan siswa. 

Untk masing masing indikator diurakna 

sebagai berikut. 

1. Perasaan Senang 

 Siswa yang merasa senang akan 

memiliki minat belajar yang tinggi. Perasaan 

senang siswa pada kelas peminatan 

dikatakan Tinggi dengan persentase 73,89%. 

Indikator perasaan senang ini pada proses 

pembelajaran terlihat siswa menyukai mata 

pelajaran yang diajarkan serta terus 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Seorang 

siswa yang memiliki perasaan senang atau 

suka terhadap mata pelajaran maka siswa 

akan menerima pelajaran tersebut dengan 

senang, terus menerus mempelajarinya, 

tidak merasa terpaksa dalam belajar dan 

tidak merasakan bosan akan pelajaran yanga 

diajarkan  itu sendiri. Aria (2015:2) 

menyatakan bahwa seorang siswa yang 

memiliki perasaan senang atau suka 

terhadap suatu mata pelajaran, maka siswa 

tersebut akan terus mempelajari ilmu yang 

disenanginya.  

Pengaruh positif perasaan senang ini 

akan membuat seseorang tertarik untuk 

bereksperimen seperti merasakan 

kesenangan, kegembiraan dan 

kesukaanterhadap apa yang dipelajarinya. 

2. Ketertarikan siswa 

Indikator ketertarikan siswa meliputi 

ketertarikan pada guru yang mengajar, 

tertarik pada benda atau objek yang 

digunakan, ketertarikan padamata pelajaran 

yang diajarkan, dan pemberian respon 

terhadap materi yang diajarkan. Apa yang 

menarik minat seseorang mendorongnya 

untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. 

Minat, mampu memberikan dorongan 

kepada seseorang untuk berinteraksi dengan 

dunia luar yang sekiranya menarik untuk 

diketahui, menjadikannya memiliki 

semangat tinggi untuk mengetahui sesuatu 

yang telah menarik hatinya. Dharma 

(2013:35) menjelaskan bahwa minat 

merupakan gejala psikologis, berkaitan 

dengan pikiran dan perasaan terhadap suatu 

objek. Perhatian, pemahaman, dan perasaan 

yang mendalam terhadap suatu objek dapat 

menimbulkan minat. Objek yang menarik 

bagi pengamat 

cenderung akan menimbulkan minat bagi 

pengamat. Minat merupakan perasaan 

suka, rasa tertarik, kecenderungan dan 

gairah atau keinginan yang tinggi 

seseorang terhadap suatu objek. 

3. Perhatian siswa 

Perhatian siswa dalam kelas 

peminatan sangat tinggi dengan persentase 

84,44%. Pada indikator ini minat siswa yang 

tampak melalui pengamatan yaitu perhatian 

siswa terhadap kegiatan dikelas peminatan, 

perhatian siswa yang fokus, serta 

memperhatikan setiap aktivitas selama 

proses pembelajaran. Menurut Sanjaya 

(2011:159), merancang pengalaman belajar 

yang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

merupakan aspek penting baik dalam proses 

pelaksanaan maupun dalam proses  desain 

pembelajaran. Merancang pengalaman 

belajar pada hakikatnya adalah menyusun 

skenariopembelajaran sebagai pedoman 
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untuk guru dan siswa dalam melaksanakan 

proses pembelajaran. 

4. Keterlibatan siswa 

Keterlibatan siswa yang dimaksud 

dalam hal ini adalah keterlibatan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran serta siswa 

berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran 

di kelas peminatan. Pada indikator ini 

didapat persentase 65,56% kategori Sedang. 

Keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran harus. Susanto (2013:126) 

menyatakan bahwa agar pembelajaran dapat 

interaktif, maka desain pembelajaran harus 

menarik sehingga siswa dapat terlibat aktif 

dalam proses pembelajaran.  

Dalam prose keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran di kelas peminatan, guru juga 

berperan dalam memberikan motivasi, 

sehingga siswa yang mengikuti kegiatan 

pembelajaran bersemangat. Aunurrahman 

(2012:115) menyatakan bahwa dalam 

kegiatan belajar, peran guru sangat penting 

didalammenumbuhkan motivasi bejara 

siswa. Guru hendaknya dapat menyakinkan 

siswa bahwa hasil belajar yang baik adalah 

suatu kebutuhan guna mencapai sukse yang 

dicita-citakan. 

4.2.2 Hasil Anget Respon Siswa 

Angket analisis minat siswa pada 

pemilihan kelas peminatan di kelas X MIA 

SMA Negeri  Se Kabupaten Tebo dilakukan 

di SMA N 5, SMA N 7, dan SMA N 10 

yang telah mengimplementasikan 

Kurikulum 2013, diberikan kepada 45 siswa. 

Hasil angket menunjukkan bahwa minat 

siswa pada pemilihan kelas peminatan tinggi 

dengan persentase 70,81%. Hal ini tentu 

berpengaruh terhadpaktivitas belajar siswa. 

Arkarna (2011:2) menjelaskan bahwa minat 

besar pengaruhnya terhadap aktivitas 

belajar. Siswa yang berminat terhadap 

biologi akan mempelajari biologi dengan  

sungguh-sungguh seperti  rajin belajar, 

merasa senang mengikuti penyajian 

pelajaran biologi, dan bahkan dapat 

menemukan kesulitan–kesulitan dalam 

belajar menyelesaikan soal-soal latihan dan 

praktikum karena adanya daya tarik yang 

diperoleh dengan mempelajari biologi. 

Siswa akan mudah menghafal pelajaran 

yang menarik minatnya. Minat berhubungan 

erat dengan motivasi. Motivasi muncul 

karena adanya kebutuhan, begitu juga minat, 

sehingga tepatlah bila minat merupakan alat 

motivasi. Proses belajar akan berjalan lancar 

bila disertai minat. Oleh karena itu, guru 

perlu membangkitkan minat siswa agar 

pelajaran yang diberikan mudah siswa 

mengerti. 

4.2.3 Wawancara Guru 

Hasil wawancara pada Tabel 4.2. 

hasil wawancara dengan guru biologi 

menunjukkan kesiapan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dikelas 

peminatan serta usaha guru agar minat siswa 

terhadap pembelajaran di kelas peminatan 

tinggi.. Sanjaya (2011:15) menjelaskan 

bahwa keberhasilan suatu sistem 

pembelajaran, guru merupakan komponen 

yang menetukan. Hal ini disebabkan guru 

merupakan orang yang secara langsung 

berhadapan dengan siswa. Dalam sistem 

pembelajaran guru bisa berperan sebagai 

perencana (planer) atau desainer (designer) 

pembelajaran, sebagai implemetator atau 

menjadi keduanya.  

Kesiapan guru dalam merencanakan 

pembelajaran tampak pada proses 

pembelajaran.bagiman guru mempersipakna 

pembelajaran, mengunakan lingkungan 

sekitar dalam upaya meningkatkan 

pemaham siswa dikelas peminatan serta 

penggunaan media yang menarik bagi siswa. 

Kurikulum menurut Mulyasa (2013:106), 

dalam rangka menyukseskan implementasi 

kurikulum 2013 perlu didayagunakan 

lingkungan sebagai sumber belajar secara 

optimal. Untuk kepentingan tersebut para 

guru, fasilitator dituntut untuk 

mendayagunakan lingkungan, baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, 

serta menjalin kerjasama dengan unsur-
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unsur terkait yang dipandang dapat 

menunjang upaya pengembangan mutu dan 

kualitas pembelajaran. 

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

didapatkan, dapat disimpulkan bahwa minat 

siswa pada pemilihan kelas peminatan di 

kelas X MIA SMA Negeri Se Kabupaten 

Tebo tinggi. Hal ini dapat dilihat dari 

perolehan persentase hasil angket minat 

siswa diperoleh minat siswa dengan 

persentase 70,81 kriteria tinggi. Berdasarkan 

observasi minat siswa pada pemilihan kelas 

peminatan dikelas X MIA berada  pada 

kriteria Tinggi denagn persentase 74,02.  

   

Saran 

Minat siswa pada kelas peminatan 

mempengaruhi proses pembelajaran di 

sekolah. Oleh karena itu hendaknya guru 

mendesain pembelajaran di kelas peminatan 

agar pembelajaran lebih menyenangkan 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 
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