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ABSTRAK
Dian Gani, 2013“Minat siswa terhadap Jurusan Teknik Kriya Universitas
Negeri Gorontalo”Skripsi, S1 Pendidikan Teknik Kriya, Jurusan Teknik Kriya,
FakultasTeknik, Gorontalo. Pembimbing : (1)Drs. Suleman Dangkua, M. Hum,
(2) Isnawati Mohamad, S.Pd, M.Pd
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat siswa SMA Negeri Kota
Gorontalo terhadap Jurusan Teknik Kriya. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan teknik deskriptif. Pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan alat berupa kuisioner/angket. Analisis data
menggunakan rumus presentase. Berdasarkan hasil analisis penelitian ditemukan
bahwa : 1) Interprestasi yang baik yakni indikator suka memiliki presentase
60.33% dan senang memiliki memiliki presentase 65.25%;2) Interprestasi hasil
kurang baik yakni indikator tertarik memiliki presentase 46.5%, indikator
kemauan memiliki presentase 41.66%, indikator motivasi memiliki presentase
49% dan indikator dukungan keluarga memiliki presentase sebesar 42.5% ; 3)
Interprestasi tidak baik yakni indikator bakat memiliki presentase sebesar 60.33%,
cita-cita memiliki presentase 15.5% dan dukungan teman pergaulan memiliki
presentase 12%. Hal ini menunjukan bahwa indikator suka dan senang merupakan
faktor yang dapat mempengaruhi minat siswa, indikator keluarga, tertarik dan
motivasi merupakan faktor yang kurang mempengaruhi minat siswa dan indikator
bakat, cita-cita serta dukungan teman pergaulan merupakan faktor yang tidak
dapat mempengaruhi minat siswa SMA Negeri Kota Gorontalo untuk memilih
Jurusan Pendidikan Teknik Kriya, melihat perbandingan-perbandingan tersebut
dapat dikatakan bahwa siswa SMA masih kurang berminat terhadap Jurusan
Pendidikan Teknik Kriya Universitas Negeri Gorontalo.
Kata Kunci : Minat Siswa
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PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan suatu bimbingan terhadap masyarakat untuk
menjadi manusia yang berbudi pekerti. Pendidikan diyakini mampu menanamkan
keahlian bagi semua orang untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru
sehingga dapat diperoleh manusia produktif. Menurut Juad Ihsan (2010:5)
pendidikan merupakan faktor utama yang terpenting untuk mewujudkan dan
mengembangkan potensi masyarakat Indonesia serta meningkatkan kehidupan
manusia yang lebih baik.
Di Indonesia tercatat beberapa sekolah perguruan tinggi seni diantaranya
Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Institut Seni indonesia Yogyakarata (ISI), Insitut
Seni Indonesia Denpasar Bali, Institut Seni Indonesia Surakarta, Institut Seni
Padang Panjang, Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung dan lain-lain.
Perguruan Tinggi tersebut di atas merupakan penyalur minat siswa terhadap
bidang studi tertentu khusunya jurusan seni, yang menjadi salah satu alternatif
yang dapat melahirkan individu yang berbudaya, berjiwa kreatif dan
inovatif.Pendidikan seni di Gorontalo salah satunya di Universitas Negeri
Gorontalo tepatnya di bawah Fakultas Teknik dengan nama jurusan Teknik Kriya
program studi S1 Pendidikan Teknik Kriya.
Program studi Seni khusunya Jurusan Pendidikan Teknik Kriya ini dapat
memenuhi kebutuhan akan tenaga kependidikan (guru) seni budaya dibidang seni
rupa dan kerajinan, baik tingkat SD, SMP, SMA sederajat, yang selama ini
dirasakan masih sangat kurang. Namun berdasarkan data yang diperoleh peneliti,
tercatatProgram Studi Pendidikan S1 Teknik Kriya masih memiliki kesulitan
dalam perekrutan mahasiswa, khususnya lulusan SMA. Berikut data siswa yang
mendaftar pada Program Studi S1 Pendidikan Teknik Kriya sejak prodi ini
pertama kali berdiri pada tahun 2007.
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Tabel 1 : Data Siswa Yang Masuk Jurusan Teknik Kriya
No
1

Angkatan
2007

2

2008

3

2009

4

2010

5

2011

6

2012

Asal Sekolah
SMA
SMK
SMA
SMK
SMA
SMK
SMA
SMK
SMA
SMK
SMA
SMK

Jumlah
3
3
5
8
10
1
6
4
16
6
14

Sumber : Data Jurusan Teknik Kriya 2013

Dari data yang disampaikan di atas, tampaknya minat siswa SMA terhadap
program studi ini cenderung berkurang pada tiga tahun terakhir jika dibandingkan
dengan peminat SMK. Hal ini tidak luput dari pandangan masyarakat yang masih
memposisikan ilmu seni sebagai ilmu yang kurang bermanfaat untuk kehidupan
dibanding ilmu seni seperti ilmu sains dan ilmu-ilmu eksakta. Masyarakat
Gorontalo

juga masih menganggap alumni jurusan ini akan kesulitan dalam

mencari pekerjaaan.
Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pada ilmu-ilmu humaniora
berimbas pada kurang bangganya orang tua terhadap anaknya yang kuliah di
fakultas tersebut. Lebih bangga jika anak-anaknya kuliah di jurusan atau fakultas
eksakta. Kebanggaan ini didukung oleh anggapan tentang lulusan fakultas eksata
lebih mudah mencari pekerjaan dibanding lulusan ilmu seni.Melihat permasalahan
di atas , maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang Minat
Siswa SMA Negeri Kota Gorontalo Terhadap Jurusan Teknik Kriya Universitas
Negeri Gorontalo.
Menurut Djamarah, (2008:166) minat adalah kecenderungan yang menetap
untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang
berminat terhadap suatu aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara

6

konsisten dengan rasa senang. Dengan kata lain minat adalah suatu rasa lebih suka
dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktifitas tanpa ada yang menyuruh.
Sementara menurut Slameto (dalam syaiful, 2008:191) minat adalah suatu
lebih rasa suka dan rasa ketertarikan, pada suatu hal atau aktifitas, tanpa ada yang
menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan sesuatu hubungan antara
diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan
tersebut, semakin besar minat .
Dari uraian tersebut minat adalah kecenderungan dari dalam individu
untuk tertarik pada sesuatu hal. Minat biasanya ditunjukkan melalui pernyataan,
timbul dari dalam diri tanpa paksaan dari orang lain dan menyukai suatu hal dan
dapat dinyatakan dalam aktivitas yang ditunjukan dengan rasa senang.
Sehubungan dengan penelitian ini yang dimaksud dengan minat adalah
kecenderungan dari dalam individu atau siswa untuk tertarik.
Menurut

Hurlock

aspek-aspek

minat

(dalamhttp://cresoft.files.wodress.comdiakses tgl 4 juli 2013, pkl 11.30) ; a)
Aspek kognitif, berdarakan atas pengalaman pribadi dan apa yang pernah di
pelajari baik di rumah, sekolah, masyarakat dan berbagai jenis media massa; b)
aspek afektif, konsep yang membangun aspek kognitif, minat dinyatakan dalam
sikap terhadap kegiatan yang ditimbulkan minat. Berkembang dari pengalaman
pribadi dari sikap orang yang pentingyaitu orang tua, guru dan teman sebaya
terhadap kegiatan yangberkaitan dengan minat tersebut dan dari sikap yang
dinyatakan atau tersirat dalam berbagai bentuk media massa terhadap kegiatan itu;
c) aspek sikomotor, berjalan dengan lancar tanpa perlu pemikiran lagi, urutannya
tepat. Namun kemajuan tetap memungkinkan sehingga keluwesan dan
keunggulan meningkat meskipun ini semua berjalan lambat.
Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa aspek yang mengkaji
tentang minat siswa yaitu aspek afektif, dimana bila seseorang telah memiliki
kegiatan yang ditimbulkan oleh minat maka keinginan untuk memiliki suatu
kegiatan akan terbentuk dalam suatu pernyataan melalui kegiatan itu sendiri.
Sehubungan dengan penelitian ini maka aspek afektif menjadi suatu faktor
pernyataan bahwa siswa memilih Jurusan Teknik Kriya.
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Menurut Witherington (dalam http://pinarac.wordpress.com, diaksess tgl 4
juli 2013 pkl 11.30), bahwa macam-macam minat adalah; a) Minat
primitif/biologis, minat yang timbul dari kebutuhan-kebutuhan dari jaringan yang
berkisar pada soal-soal makanan, kebahagiaan hidup, atau berkebebsan
beraktifitas. Minat ini dapat dikatakan sebagai minat pokok dari manusia; b)
Minat kultural/sosial, minat yang berasal dari pembuatan belajar yang lebih tinggi
tarafnya, yang merupakan hasil dari pendidikan,dan minat ini dikatakan sebagai
minat pelengkap.
Sehubungan dengan penelitian ini, minat untuk memilih Jurusan Teknik
Kriya termasuk dalam minat kulturalsosial karena berasal dari pembuatan belajar
yang merupakan penyaluran minat.
Minat remaja biasanya di tunjukan dalam suatu aktivitas maupun sutu
tindakan. Menurut Hurlock (1980:217-221) minat remaja yaitu ; a) minat rekreasi,
aktifitas permainan dari tahun-tahun sebelumnnya beralih dan diganti dengan
bentuk rekreasi baru dan lebih matang ; b) minat sosial, bersifat sosial bergantung
pada kesempatan yang diperoleh remaja untuk mengembangkan minat tersebut
dan pada kepopuleranya dalam kelompok; c) minat pribadi, minat pada diri
sendiri merupakan minat yang terkuat dikalangan kawula muda. Sebabnya adalah
mereka sadar bahwa dukungan adalah sosial yang sangat besar dipengaruhi oleh
penampilan diri; d) minat pada prestasi, prestasi yang baik diharapkan memberi
kepuasan bagi remaja, maka prestasi itu mencakup bidang-bidang yang penting
bagi kelompok sebaya dan dapat menimbulkan dalam pandangan kelompok
sebaya ; e) minat pendidikan, besarnya minat remaja terhadap pendidikan sangat
dipengaruhi oleh minat mereka pada pekerjaan. Para remaja kurang berminat pada
pendidikan biasanya menunjukan ketidak senagan; f) minat pada pekerjaan, minat
pada karir seringkali menjadi sumber pikiran.
Sehubungan dengan penelitian ini, salah satu minat remaja untuk
melanjutkan pendidikan ke Teknik Kriya yaitu minat pendidikan. Dimana minat
pendidikan ini sangat dipengaruhi oleh minat mereka pada pekerjaan. Apbila
mereka ingin bekerja akan lebih besar.
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Menurut Nurhidayati (dalam http://creasoft.files.wordpress.com diakses 14
Maret2013 pkl 12.10 ) faktor-faktor yang mempengaruhi minat yaitu; a)
motifasi,minat seseorang semakin tinggi bila disertai motifasi, baik yang bersifat
internal maupun eksternal; b) bakat, melalui bakat seseorang akan memiliki
minat; c) cita-cita, setiap manusia memiliki cita-cita di dalam hidupnya termasuk
para siswa. cita-cita juga dapat mempengaruhi minat belajar siswa bahkan citacita dapat dikatakan sebagai perwujudan dari minat sesorang dalam prospek
kehidupan dimasa yang akan datang; d) keluarga, orang tua adalah orang yang
terdekat dalam keluarga. Oleh karenanya keluarga sangat berpengaruh dalam
meningkatkan minat seorang siswa terhadap pelajaran. Apa yang diberikan oleh
keluarga sangat berpengaruh bagi

perkembngan jiwa anak. Dalam proses

perkembngan minat diperlukan dukungan perhatian dan bimbingan dari keluarga
khususnya orang tua ; e) teman pergaulan, arah minat seseorang dipengaruhi oleh
teman-temanya, khususnya teman akrabnya. Adapun yang menjadi tujuan dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui Minat Siswa SMA Negeri Kota Gorontalo
terhadap Jurusan Teknik Kriya.
METODE PENULISAN
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di seluruh SMA Negeri Se_kota
Gorontalo. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu bulan terhitung
mulai bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2013. Metode yang digunakan
adalah kuantitatif deskriptif untuk menggambarkan “sesuatu” sehingga pembaca
dapat merasakan apa yang dirasakan penulis. Pengumpulan data dilakukan
melalui observasi, angket, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan
rumus presentase.Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa SMA Negeri
Se_kota Gorontalo sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 siswa.
Menurut Sutrisna Hadi (dalam Sunyato, 2010 : 115) adanya sampel ditetapkan
berdasarkan ketentuan yakni apabila subyek kurang lebih dari 1000 orang maka
diambil 10% dari populasi. Berdasarkan ketentuan diatas maka pengambilan
sampel 10% dari jumlah populasi.10x100 = 97.4 dibulatkan 100.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengolahan data untuk tiap indikator pertanyaan dapat dipaparkan
sebagai berikut :
Tabel 2 : Rekaptulasi Hasil Pengolahan Data Indikator Tertarik
No
instrumen
1
2
3
4
Jumlah
Rata-rata

Kategori positif (a+b)

Kategori Negatif
(c+d)

Frekuensi
33
32
66
55
186
46.5

%
33
32
66
55
46.5

Frekuensi
67
68
34
45
214
53.5

%
67
68
34
45
53.5

Data tabel diatas menunjukkan bahwa untuk jawaban responden dengan
kategori positif memiliki frekuensi sebesar 186 dengan rata-rata 46.5% dengan
interprestasi kualitas jawaban yang kurang tertarik. Sedangkan untuk jawaban
responden dengan kategori negatif memiliki jumlah frekuensi sebesar 214 dengan
rata-rata 53,5% dengan interprestasi kualitas jawaban yang masih kurang tertarik.
Berdasarkan hasil data di atas, dapat dianalisis bahwa siswa kurang tertarik
pada bidangseni rupa maupun keterampilan. Hal ini dipengaruhi karena siswa
tidak memiliki daya tarik serta pemahaman tentang ilmu-ilmu seni khusunya seni
rupa dan keterampilan, sehingga dapat dikatakan bahwa siswa tidak memiliki
minat untuk memilih Jurusan Pendidikan Teknik Kriya UNG.
Tabel 3 : Rekaptulasi Hasil Pengolahan Data Indikator Suka
No
Kategori positif (a+b)
instrumen
5
6
7
Jumlah
Rata-rata

Frekuensi
78
28
75
181
60.33

%
78
28
75
60.33

Kategori Negatif (c+d)
Frekuensi
22
72
25
119
39.66

%
22
72
25
39.66

Data tabel diatas menunjukkan bahwa untuk jawaban responden dengan
kategori positif memiliki frekuensi sebesar 181 dengan rata-rata 60.33% dengan
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interprestasi kualitas jawaban suka. Sedangkan untuk jawaban responden dengan
kategori negatif memiliki jumlah frekuensi sebesar 119 dengan rata-rata 39.66%
dengan interprestasi kualitas jawaban tidak suka.
Siswa yang memiliki rasa suka terhadap salah satu bidang keilmuan
khusunya seni budaya maka akan memperlihatkan perilaku antusias pada kegiatan
yang digelutinya tersebut. Berdasarkan data di atas maka dapat dianalisis bahwa
siswa SMA Negeri Kota Gorontalomenyukai bidang ilmu kesenian.
Tabel 4 : Rekaptulasi Hasil Pengolahan Data Indikator Senang
No
instrumen
8
9
10
11
Jumlah
Rata-rata

Kategori positif (a+b)

Kategori Negatif
(c+d)

Frekuensi
70
71
66
54
261
65.25

%
70
71
66
54
65,25

Frekuensi
30
29
34
46
139
34,75

%
30
29
34
46
34.75

Data tabel di atas menunjukkan bahwa untuk jawaban responden dengan
kategori positif memiliki frekuensi sebesar 261 dengan rata-rata 65.25% dengan
kualitas jawaban senang. Sedangkan untuk jawaban responden dengan kategori
negatif memiliki jumlah frekuensi sebesar 139 dengan rata-rata 34,75% dengan
interprestasi kualitas jawaban tidak senang.
Rasa senang siswa pada pendidikan biasanya ditunjukan dalam suatu
aktifitas yakni mengerjakan tugas guru kesenian bila pelajaran kesenian dimulai,
marasa senang jika guru mengajar ataupun selalu mengikuti perkembangan ha-hal
yang berkaitan dengan pelajaran khusunya pendidikan seni rupa maupun
keterampilan.Hasil data tabulasi di atas, dapatdianalisis bahwa siswa merasa
senang pada mata pelajaran seni budaya khusunya seni rupa dan keterampilan.
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Tabel 5 : Rekaptulasi Hasil Pengolahan Data Indikator Kemauan
No
instrumen
12
13
14
Jumlah
Rata-rata

Kategori positif (a+b)
Frekuensi
36
27
62
125
41.66

%
36
27
62
41.66

Kategori Negatif (c+d)
Frekuensi
64
73
38
175
58.3

%
64
73
38
58.3

Data tabel di atas menunjukkan bahwa untuk jawaban responden dengan
kategori positif memiliki frekuensi sebesar 125 dengan rata-rata 41.6% dengan
kualitas jawaban kurang mau. Sedangkan untuk jawaban responden dengan
kategori negatif memiliki jumlah frekuensi sebesar 175 dengan rata-rata 58.3%
dengan kualitas jawaban mau.
Hasiltabulasi diatas, dapat dianalisis bahwa siswa memiliki tingkat kualitas
kurang mau untuk belajar sendiri, mengembangkan keterampilan dimiliki, serta
kurang mau untuk mengetahui keberadaan tentang perguruan tinggi seni khusunya
Jurusan Pendidikan Teknik Kriya UNG. Sehingga dapat dikatakan bahwa siswa
SMA Negeri Kota Gorontalo kurang berminat terhadap Jurusan Pendidikan
Teknik Kriya Unversitas Negeri Kota Gorontalo.
Tabel 6 : Rekaptulasi Hasil Pengolahan Data Indikator Motivasi
No
instrumen

15
Jumlah
Rata-rata

Kategori positif (a+b)

Kategori

Negatif

(c+d)
Frekuensi
49
49
49

%
49
49

Frekuensi
51
51
51

%
51
51

Data tabel diatas menunjukkan bahwa untuk jawaban responden dengan
kategori positif memiliki

frekuensi sebesar 49 dengan rata-rata 49% dengan

kualitas jawaban kurang berminat motivasi. Sedangkan untuk jawaban responden
dengan kategori negatif memiliki jumlah frekuensi sebesar 51 dengan rata-rata
51% dengan interprestasi kualitas jawaban kurang motivasi.
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Hasil tabulasi di atas, dapat dianalisis bahwa siswa masih kurang
termotivasi untuk membuat karya keterampilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa
siswa yang tidak memiliki motivasi, otomatis tidak memiliki minat untuk belajar
khusunya pada bidang seni rupa dan keterampilan.
Tabel 7 : Rekaptulasi Hasil Pengolahan Data Indikator Bakat
No
instrumen
16
17
Jumlah
Rata-rata

Kategori positif (a+b)

Kategori Negatif
(c+d)

Frekuensi
38
28
66
33

%
38
28
33

Frekuensi
62
72
134
67

%
62
72
67

Data tabel sebelumnya menunjukkan bahwa untuk jawaban responden
dengan kategori positif memiliki

frekuensi sebesar 66 dengan rata-rata 33%

dengan kualitas jawaban tidak berbakat. Sedangkan untuk jawaban responden
dengan kategori negatif memiliki jumlah frekuensi sebesar 134 dengan rata-rata
67 % dengan kualitas jawaban berbakat.
Hasil tabulasidiatas, dapat dianalisi bahwa siswa SMA Negeri Kota
Gorontalo

tidak memiliki bakat dalam bidang seni rupa dan keterampilan.

Sehingga kurang mendorong mereka untuk memilih perguruan tinggi khusunya
Jurusan Pendidikan Teknik Kriya Universitas Negeri Gorontalo.
Tabel 8 : Rekaptulasi Hasil Pengolahan Data Indikator cita-cita
No
instrumen
18
19
Jumlah
Rata-rata

Kategori positif (a+b)

Kategori Negatif
(c+d)

Frekuensi
9
22
31
15.5

%
9
22
15,5

Frekuensi
91
78
169
84.5

%
91
78
84.5

Data tabel di atas menunjukkan bahwa untuk jawaban responden dengan
kategori positif memiliki frekuensi sebesar 31 dengan rata-rata 15.5% dengan
kualitas jawaban tidak bercita-cita. Sedangkan untuk jawaban responden dengan
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kategori negatif memiliki jumlah frekuensi sebesar 169 dengan rata-rata
84.5%dengan kualitas jawaban sangat bercita-cita.
Berdasarkan hasil tabulasi di atas, dapat dianalisis bahwa siswa SMA
Negeri Kota Gorontalo kurang bercita-cita untuk menjadi guru seni budaya dan
berwirausaha di bidang seni rupa dan keterampilan. Sehingga dapat memberikan
gambaran bahwa siswa kurang berminat pada bidang keilmuan seni khususnya
Jurusan Pendidikan Teknik Kriya.
Tabel 9 : Rekaptulasi Hasil Pengolahan Data IndikatorDukungan Keluarga
No
instrumen
20
21
22
23
Jumlah
Rata-rata

Kategori positif (a+b)
Frekuensi
31
56
6
77
170
42.5

%
31
56
6
77
42.5

Kategori Negatif (c+d)
Frekuensi
69
44
94
23
230
57.5

%
69
44
94
23
57.5

Data tabel diatas menunjukkan bahwa untuk jawaban responden dengan
kategori positif memiliki frekuensi sebesar 170 dengan rata-rata 42.5% dengan
kualitas jawaban kurang memiliki dukungan keluarga. Sedangkan untuk jawaban
responden dengan kategori negatif memiliki jumlah frekuensi sebesar 230 dengan
rata-rata 57.5% dengan interprestasi kualitas jawaban adanya dukungan dari
keluarga.
Data diatas memberikan gambaran bahwa kurangnya dukungan keluarga
khusunya orang tua dalam mempersiapkan anak didiknya untuk mencapai masa
depan yang baik untuk anaknya orang tua memiliki peranan penting dan
bertanggung jawab terhadap pendiddikan anaknya. Hal ini dapat dilatar belakangi
oleh kurangnya pengetahuan para orang tua siswa mengenai perkembagan ilmu
pendidikan seni. Perlakuan orang tua terhadap anaknya berhubungan dengan
beberapa faktor yakni pendidikan orang tua maupun latar belakang sosial
ekonomi.
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Tabel 10 : Rekaptulasi Hasil Pengolahan Data Indikator Teman Pergaulan
No
instrumen
24
25
26
Jumlah
Rata-rata

Kategori positif (a+b)

Kategori Negatif
(c+d)

Frekuensi
14
14
8
36
12

%
14
14
8
12

Frekuensi
86
86
92
264
88

%
86
86
92
88

Data tabel diatas menunjukkan bahwa untuk jawaban responden dengan
kategori positif memiliki

frekuensi sebesar 36 dengan rata-rata 12% dengan

kualitas jawaban tidak memiliki dukungan dari teman pergaulan. Sedangkan
untuk jawaban responden dengan kategori negatif memiliki jumlah frekuensi
sebesar 264 dengan rata-rata 88% dengan kualitas jawaban sangat memiliki
dukungan dari teman pergaulan.
Hal yang penting yang berkaitan dengan sosial anak adalah anak mendapat
pengaruh yang kuat terhadap teman sebaya. Anak dapat mempengaruhi teman
sebayanya dalam memilih pendidikan pada bidang studi di Perguruan Tinggi,
maupun dalam mencari informasi yang berkaitan dengan pendidikan. Data di atas,
dapat dianalisis bahwa bahwa tidak adanya informasi dan dukungan teman
pergaulan sehingga dapat mempengaruhi minat siswa untuk tidak memilih
Jurusan Teknik Kriya UNG.
Berdasarkan hasil seluruh rekaptulasi pada indikator positif dan negatif di
atas, dapat digambarkan bahwa siswa SMA Negeri Kota Gorontalo yang memiliki
kategori baik adalah dari segi indikator senang dan suka. Seseorang yang
memiliki minat terhadap suatu bidang keilmuan tentunya dapat ditunjukan dalam
perilaku senang ataupun rasa suka, hal ini nampak adanya perilaku responden
senang dan suka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan seni rupa ataupun
keterampilan. Untuk kategori kurang baik adalah tertarik, motivasi, dan dukungan
keluarga. Seseorang yang kurang tertarik, kurang termotivasi, kurangnya
dukungan dari keluarga, kurangnya dukungan teman, dapat mempengaruhi
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kurangnya dorongan responden untuk memilih jurusan Teknik Kriya Unversitas
Negeri Gorontalo.
Kategori tidak baik adalah bakat dan cita-cita dan dukungan teman
pergaulan. Seseorang yang tidak memiliki bakat dalam bidang tertentu, tidak akan
memperlihatkan minat pada bidang tersebut, bakat adalah potensi yang dibawa
sejak lahir sehingga bakat berpengaruh besar dalam menentukan minat seseorang
untuk memilih bidang studi yang diminati. Minat dan bakat saling memiliki
keterkaitan, jika seseorang yang tidak memiliki bakat dan minat, maka akan
berpengaruh

pada

cita-cita

seseorang.

Dengan

demikian,

jika

melihatperbandingan-perbandingan pada kategori-kategori diatas maka dapat
dinyatakan bahwa siswa SMA Negeri Kota Gorontalo masih kurang berminat
pada Jurusan Pendidikan Teknik Kriya Unversitas Negeri Gorontalo.
KESIMPULAN
Berdasarkan pengolahan data dan pembahasan pada bab sebelumnya
dapat disimpulkan bahwa :
1. Interprestasi yang baik yakni indikator suka memiliki presentase 60.33%
dan senang memiliki memiliki presentase 65.25%.
2. Interprestasi hasil kurang baik yakni indikator tertarik memiliki
presentase 46.5%, indikator kemauan memiliki presentase 41.66%,
indikator motivasi memiliki presentase 49% dan indikator dukungan
keluarga memiliki presentase sebesar 42.5%.
3. Interprestasi tidak baik yakni indikator bakat memiliki presentase sebesar
60.33%, cita-cita memiliki presentase 15.5% dan teman pergaulan
memiliki presentase 12%.
Dengan demikian, jika melihatperbandingan pada kategori – kategori di atas
maka dapat dikatakan bahwa siswa SMA Negeri Kota Gorontalo masih kurang
berminat pada Jurusan Pendidikan Teknik Kriya Universitas Negeri Gorontalo .
SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan beberapa hal sebagai
berikut :
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1. Untuk lebih meningkatkan rasa suka dan dan rasa senang siswa terhadap
pendidikan seni, disarankan untuk melakukan sosialisasi oleh Jurusan
Pendidikan Teknik Kriya Kepada masyarakat umum atau langsung ke
sekolah-sekolah SMA maupun melalui media elektronik seperti radio dan
TV.
2. Diharapkan kepada guru dan keluarga khususnya orang tua siswa yang
memilih minat agar dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk
belajar maupun berkarya dalam bidang seni rupa dan keterampilan
dengan menyediakan alat dan bahan untuk mendukung pembelajaran
seni budaya dan keterampilan, sehingga siswa tertarik untuk
menggeluti bidang kesenirupaan dan keterampilan.
3. Diharapkan kepada guru-guru yang mengajar mata pelajaran berkaitan
dengan seni budaya, benar-benar dapat melihat perkembangan anak
didiknya khusunya dalam bidang pendidikan seni baik seni rupa,
maupun keterampilan dalam rangka pengembangan potensi maupun
bakat siswa yang ada dalam diri siswa tersebut.
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