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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Minat 

1. Pengertian Minat Belajar 

Besar kecilnya minat akan mempengaruhi keberhasilan bagi 

setiap kreatifitas manusia. Dalam hal belajar minat sangat besar 

pengaruhnya terhadap proses dan hasil belajar tersebut. Jika seseorang 

tidak berminat untuk mempelajari sesuatu hal, maka tidak diharapkan 

akan berhasil dengan baik. 

Definisi minat secara sederhana diberikan oleh Muhibin Syah 

(2008:136) yang mendefinisikan bahwa “minat (interest) berarti 

kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar 

terhadap sesuatu”. Begitu juga dengan Slameto (2003:57) mengatakan 

bahwa “Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada 

suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh.” 

Hillgard (dalam Slameto, 2003:57) memberi rumusan tentang 

minat sebagai berikut “Interest is persisting to pay attention to and enjoy 

some activity or content”. Yang berarti bahwa minat adalah 

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati siswa diperhatikan terus 

menerus yang disertai dengan rasa senang dan diperoleh suatu kepuasan. 

Menurut safari (2005:111) minat belajar adalah pilihan kesenangan 
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dalam melakukan kegiatan dan dapat menumbuhkan gairah seseorang 

untuk memenuhi kesediannya dalam belajar. 

Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan 

antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat 

hubungan tersebut, semakin besar minat. Menurut Slameto (2003:180) 

Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. Minat 

terhadap sesuatu dipelajari dan mempengaruhi belajar selanjutnya serta 

mempengaruhi minat-minat baru. Jadi minat terhadap sesuatu merupakan 

hasil belajar dan menyokong belajar selanjutnya. Walaupun minat 

terhadap sesuatu hal tidak merupakan hal yang hakiki untuk dapat 

mempelajari hal tersebut, asumsi umum menyatakan bahwa minat akan 

membantu seseorang mempelajarinya. 

Dari pemaparan para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

minat adalah ketertarikan dan kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan atau terlibat terhadap sesuatu hal karena menyadari 

pentingnya atau bernilainya hal tersebut. Dengan demikian minat belajar 

dapat kita definisikan sebagai ketertarikan dan kecenderungan yang tetap 

untuk memperhatikan dan terlibat dalam aktivitas belajar karena 

menyadari pentingnya atau bernilainya hal yang dipelajari. 

2. Klasifikasi Minat Belajar 

Menurut Purwanto (2002:56) mengatakan bahwa “ada tiga cara 

untuk menentukan minat antara lain: 
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a. Minat yang diekspresikan (Ekspressed Interest) 

Seseorang dapat mengekspresikan minat atau pilihannya dengan kata 

tertentu, misalnya seseorang murid mengatakan bahwa ia tertarik 

pada mata pelajaran bahasa inggris. 

b. Minat yang diwujudkan (Manifest Interest) 

Seseorang dapat mengekspresikan minat bukan melalui kata-kata 

tetapi melalui tindakan atau perbuatan ikut serta berperan aktif dalam 

suatu aktivitas tertentu 

c. Minat yang di inventarisasikan (Inventoryd Interest) 

Seseorang minatnya dapat di ukur dengan menjawab terhadap 

sejumlah pertanyaan tertentu atau urutan untuk kelompok tertentu. 

3. Indikator Minat Belajar 

Menurut Safari (2005:111) aspek aspek yang terkandung dalam 

minat antara lain, kesukacitaan, ketertarikan, perhatian, dan keterlibatan. 

Penjabaran dari tiap-tiap aspek tersebut yaitu: 

a. Kesukacitaan 

Seorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka 

terhadap pelajaran Matematika, maka ia akan mempelajari ilmu yang 

berhubungan dengan Matematika, mencari dari sumber lain jika ada 

materi yang tidak dimengerti, tidak pernah membolos saat jam 

pelajaran dan apabila pelajaran matematika kosong, ia akan 

menanyakan tugas pengganti. Sama sekali tidak ada perasaan 

terpaksa untuk mempelajari bidang tersebut. 
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b. Ketertarikan 

Berhubungan dengan daya gerak yang mendorong siswa 

untuk cenderung merasa tertarik pada pelajaran Matematika. Siswa 

dikatakan tertarik pada pelajaran yaitu ketika guru menjelaskan 

materi, ia akan mencatat materi yang penting, mau maju 

mengerjakan soal jika diminta oleh guru, menyimak pertanyaan atau 

instruksi dari guru, serta ia akan mengerjakan PR di rumah. 

c. Perhatian 

Perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa terhadap 

pengamatan dan pengertian, dengan mengesampingkan yang lain 

dari pada itu. Siswa yang memiliki minat pada pelajaran tertentu, 

maka dengan sendirinya akan memperhatikan gurunya saat pelajaran 

berlangsung, paham terhadap materi yang diajarkan, serta teliti 

dalam mengerjakan soal yang dberikan guru. 

d. Keterlibatan 

Ketertarikan seseorang akan suatu obyek yang 

mengakibatkan orang tersebut senang dan tertarik untuk melakukan 

atau mengerjakan kegiatan dari obyek tersebut. Siswa yang tertarik 

pada pelajaran Matematika, maka ia akan mangerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru, berdiskusi dengan teman apabila ada hal yang 

tidak dimengerti, tetap berusaha mengerjakan soal yang dirasa sulit, 

tidak hanya mencontek jawaban teman dan jika ada waktu senggang 

maka ia akan belajar matematika. 
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Penentuan indikator minat siswa disesuaikkan dengan aspek-

aspek tersebut di atas. Adapun indikatornya meliputi gairah, inisiatif, 

responsif, kesegaran, konsentrasi, ketelitian, kemauan, keuletan dan kerja 

keras. 

 

B. Prestasi Belajar Matematika 

1. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi merupakan hasil yang dicapai seseorang ketika 

mengerjakan tugas atau kegiatan tertentu. Prestasi berasal dari bahasa 

Belanda yaitu prestatie. Kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi 

“prestasi’’ yang berarti “hasil usaha’’. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Depdiknas, 2007: 895), prestasi adalah hasil yang telah 

dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan dan sebagainya) 

Belajar merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan suatu pendidikan. Hal ini berarti pencapaian tujuan 

pendidikan sangat tergantung pada proses belajar yang dialami individu 

baik di lembaga pendidikan maupun di lingkungan rumah atau 

keluarganya sendiri. 

Menurut Sardiman (2007:21) “belajar adalah berubah”, dalam hal 

ini yang dimaksud berubah adalah usaha mengubah tingkah laku. Belajar 

akan membawa suatu perubahan pada individu yang belajar. Dengan 

demikian, bahwa belajar itu sebagai rangkaian kegiatan jiwa raga, psiko-

fisik untuk menuju perkembangan pribadi manusia seutuhnya. 
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Sedangkan menurut Syah (2008:92), Belajar pada dasarnya 

sebagai titipan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif 

menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang 

melibatkan proses kognitif. Belajar adalah, proses interaksi antara diri 

manusia (id-ego-super ego) dengan lingkungannya, yang mungkin 

berwujud pribadi, fakta, konsep ataupun teori (Sardiman, 2003:22) 

Menurut Slameto (2003:2), “belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya”. Pendapat lain dikemukakan oleh 

Purwanto (2003:85), “belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku 

yang terjadi melalui latihan atau pengalaman dimana perubahan yang 

terjadi relatif menetap serta menyangkut kepribadian baik fisik maupun 

psikis”. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

proses perubahan, namun tidak setiap perubahan yang terjadi dalam 

individu merupakan hasil dari proses belajar. Suatu perubahan dapat 

dikatakan sebagai suatu proses belajar apabila memiliki ciri-ciri tertentu. 

Menurut Slameto (2002:31) ciri-ciri proses belajar adalah: 

a. Perubahan terjadi secara sadar 

b. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional 

c. Perubahan dalam belajar bersifat aktif dan positif 

d. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 
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e. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

f. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

2. Pengertian Prestasi Belajar Matematika 

Menurut Djamarah (2008:156), “prestasi belajar adalah hasil yang 

di peroleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri 

individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar”. Sedangkan menurut 

Sukmadinata (2003:101), “prestasi belajar adalah realisasi atau 

pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang 

dimiliki seseorang”. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar siswa adalah hasil yang diperoleh dari aktivitas belajar yang 

mengakibatkan perubahan dalam diri individu dilaporkan dalam rapot 

yang dinyatakan dalam simbol angka atau huruf dalam periode tertentu. 

Pada umumnya penilaian yang mencakup dari nilai ulangan harian, nilai 

mid semester, nilai tugas, nilai ujian akhir semester, dan sebagainya. 

Matematika adalah bahasa simbol; Matematika adalah bahasa 

numerik; matematika adalah bahasa yang dapat menghilangkan sifat 

kabur, majemuk dan emosional; matematika adalah metode berfikir logis; 

matematika adalah sarana berfikir; matematika adalah logika pada masa 

dewasa; matematika adalah ratunya ilmu dan sekaligus menjadi 

pelayannya; matematika adalah sains mengenai kuantitas dan besaran; 

matematika adalah suatu sains yang bekerja menarik kesimpulan-

kesimpulan yang perlu; matematika adalah sains formal yang resmi; 
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matematika adalah sains yang memanipulasi simbol; matematika adalah 

ilmu tentang bilangan dan ruang; matematika adalah ilmu yang 

mempelajari hubungan, pola, bentuk, dan struktur; matematika adalah 

aktivitas manusia (Turmudi, 1994 :13). 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar matematika adalah hasil, kemajuan atau keterampilan yang 

diperoleh seseorang dari aktivitas belajar setelah mencari dan 

menemukan informasi baru dalam ruang lingkup matematika. Pada 

umumnya penilaian yang mencakup dari nilai ulangan harian, nilai mid 

semester, nilai tugas, nilai ujian akhir semester, dan sebagainya. 

 

C. Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS ( Think-Pair-Share ) 

1. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif berbeda dengan metode diskusi yang 

biasanya dilaksanakan di kelas, karena di dalam pembelajaran kooperatif 

menekankan pembelajaran dalam kelompok kecil dimana siswa belajar 

dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok secara optimal, 

kooperatif melakukan tanggung jawab individu sekaligus kelompok, 

sehingga pada diri peserta didik tumbuh dan berkembang sikap dan 

perilaku saling ketergantungan secara positif. Pembelajaran kooperatif 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memaksimalkan 

kemampuan mereka dan belajar sesama satu sama lain. Pembelajaran 

kooperatif yang dirancang dengan baik menekankan bahwa siswa-siswa 
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yang terlibat secara aktif mengkonstruksi pengetahuan mereka, 

sementara pada waktu yang sama memberikan semangat pada temannya 

untuk mencapai tujuan. 

Menurut Eggen and Kauchak (dalam Trianto 2010:58) 

pembelajaran kooperatif merupakan sebuah model pembelajaran yang 

melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan 

bersama. Pembelajaran kooperatif di susun dalam sebuah usaha untuk 

meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan pengalaman 

sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok, serta 

memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar 

bersama-sama siswa yang berbeda latar belakangnya. Jadi dalam 

pembelajaran kooperatif siswa berperan ganda yaitu: sebagai siswa 

ataupun sebagai guru. Dengan bekerja sacara kolaboratif untuk mencapai 

sebuah tujuan bersama, maka siswa akan mengembangkan keterampilan 

berhubungan dengan sesama manusia yang akan sangat bermanfaat bagi 

kehidupan di luar sekolah. Menurut Arends (dalam Trianto 2010:65) 

menyatakan bahwa pembelajaran koopeatif memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

a. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan 

materi belajar. 

b. Kelompok di bentuk dari siswa yang mempunyai kemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah. 
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c. Bila memungkinkan, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, 

suku, jenis kelamin yang beragam 

d. Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari pada individu 

Pembelajaran kooperatif mempunyai efek yang berarti terhadap 

penerimaan yang luas terhadap keragaman ras, budaya, dan agama, strata 

sosial, kemampuan dan ketidakmampuan. Pembelajaran kooperatif 

memberikan peluang kepada siswa yang berbeda latar belakang dan 

kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas 

bersama, dan melalui penggunaan struktur penghargaan kooperatif, 

belajar untuk menghargai satu sama lain. 

Menurut Ibrahim (dalam Trianto 2010:66) terdapat enam langkah 

utama atau tahapan di dalam pelajaran yang menggunakan pembelajaran 

kooperatif. Langkah-langkah model pembelajaran Kooperatif terdapat 

dalam tabel berikut: 

Tabel 2.1. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif 

Tahap Aktivitas Guru 

Tahap -1 

Menyampaikan tujuan, 

menginstrusikan model 

dan menyampaikan 

apersepsi kepada siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan 

pelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran 

tersebut, menginstruksikan model 

pembelajaran yang akan digunakan dan 

menyampaiakan apersepsi 

Tahap -2 

Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi berupa materi 

yang akan diajarkan kepada siswa dengan 

jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan 

Tahap -3 

Mengorganisasi siswa ke 

dalam kelompok 

kooperatif 

Guru membagi siswa ke dalam beberapa 

kelompok: 

1) Guru memberikan LKS dan menyuruh 

siswa mengerjakan secara individu 

(think) 

2) Guru menyuruh siswa perpasangan 

untuk berdiskusi (pair) 
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Tahap -4 

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok 

belajar pada saat mereka mengerjakan 

tugas mereka 

Tahap -5 

Evalbuasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah dipelajari atau masing-

masing kelompok mempresentasikan hasil 

kerjanya (share) 

Tahap -6 

Memberikan 

penghargaan / umpan 

balik dan menutup 

diskusi 

Guru mencari cara untuk menghargai baik 

upaya maupun hasil belajar individu dan 

kelompok dan guru menutup diskusi 

dengan tanya jawab dan membantu siswa 

dalam membuat rangkuman 

 

2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think-Pair-Share) 

Model pembelajaran Kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Share) 

atau berpikir-berpasangan-berbagi adalah merupakan jenis pembelajaran 

kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. 

Model TPS dikembangkan oleh Frank Lymar yang menyatakan bahwa 

Think-Pair-Share merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat 

variasi suasana pola diskusi kelas. Dengan asumsi bahwa semua diskusi 

membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan 

dan prosedur yang digunakan dalam Think-Pair-share dapat memberi 

siswa lebih banyak waktu berfikir, untuk merespon dan saling membantu. 

Tahap-tahap pembelajaran kooperatif tipe TPS yaitu: 

a. Tahap 1 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, menginstruksikan model 

pembelajaran yang akan digunakan dan menyampaikan apersepsi. 
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b. Tahap 2 

Guru menyajikan informasi berupa materi yang akan diajarkan 

kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. 

c. Tahap 3  

Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, sebelumnya 

guru memberikan LKS kepada siswa untuk dikerjakan secara 

mandiri (Think). Kemudian guru menyuruh siswa berpasangan 

(Pair) untuk mendiskusikan apa yang mereka peroleh. Interaksi 

selama waktu yang disediakan dapat menyatukan jawaban. 

d. Tahap 4 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka 

e. Tahap 5 

Pada langkah akhir, guru meminta pasangan-pasangan untuk berbagi 

dengan keseluruhan yang telah mereka bicarakanI (Share). 

f. Tahap 6 

Guru mencari cara memberikan penghargaan kepada siswa mengenai 

hasil kerjanya, baik hasil individu maupun kelompok dan guru 

menutup diskusi dengan tanya jawab dan membantu siswa dalam 

membuat rangkuman. 
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3. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS ( Think-

Pair-Share) 

a. Kelebihan Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS yaitu: 

1) Meningkatkan partisipasi 

2) Cocok untuk tugas sederhana 

3) Lebih banyak kesempatan untuk kontribusi masing-masing 

anggota kelompok, sehingga bisa menimbulkan perasaan senang 

dan tertarik dalam pelajaran karena dalam belajar banyak terjadi 

diskusi 

4) Interaksi lebih mudah, siswa bisa lebih leluasa bertanya kepada 

teman atau guru 

5) Lebih mudah dan cepat membentuknya 

b. Kekurangan Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS yaitu: 

1) Banyak kelompok yang melapor dan perlu dimonitor 

2) Lebih sedikit ide yang muncul 

3) Jika ada perselisihan, tidak ada penengah 

(Lie  A, 2008:46) 
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D. Materi Pelajaran 

Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah segitiga, dengan cakupan: 

1. Mengidentifikasikan unsur-unsur segitiga, jenis-jenis segitiga 

berdasarkan sisi, sudut, sisi dan sudut 

2. Menjelaskan sifat-sifat segitiga istimewa, jumlah sudut-sudut segitiga, 

sudut luar segitiga 

3. Menghitung keliling dan luas segitiga 

4. Melukis segitiga siku-siku, segitiga samasisi dan segitiga samakaki 

5. Melukis segitiga yang diketahui tiga sisinya, dua sisi satu sudut apitnya 

atau satu sisi dan dua sudut 

6. Melukis garis tinggi, garis bagi, garis berat, dan garis sumbu 
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E. Kerangka Pikir 

Permasalahan yang dihadapi dalam kelas 

1) Selama proses pembelajaran berlangsung terlihat kurangnya 

kesiapan siswa dalam belajar matematika 

2) Sulitnya siswa untuk memusatkan perhatian, masih ada sebagian 

siswa bermain atau ngobrol dengan temannya  

3) Saat guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, 

hanya beberapa siswa saja yang mau bertanya 

4) Saat guru menyampaikan materi, siswa sering permisi keluar saat 

jam pelajaran matematika dan saat guru memberikan pertanyaan, 

hanya beberapa siswa saja yang mau menjawab. 

5) Siswa belum mengerjakan soal dengan baik 

 

 

 

Tahap-Tahap Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS 

1) Menyampaikan tujuan pembelajaran, menginstruksikan model dan 

menyampaikan apersepsi 

2) Menyajikan informasi 

3) Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok kooperatif 

4) Membimbing kelompok bekerja dan belajar 

5) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya / evaluasi 

6) Memberikan penghargaan / umpan balik dan menutup diskusi 

 

 

Pembelajaraan kooperatif tipe Think Pairand Share (TPS) dapat 

meningkatkan minat dan prestasi belajar matematika 

 

 

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS dilaksanakan melalui 6 tahap. Tahap-tahap dari 

pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat digunakan untuk mengatasi 

masalah-masalah yang ada dan bisa sesuai dengan aspek minat.  
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Pada langkah pertama, dengan menyampaikan tujuan dan model 

pembelajaran serta apersepsi yang dilakukan guru, akan membuat siswa 

memperhatikan guru dan merasa tertarik dengan apersepsi yang diberikan 

guru. Langkah kedua, dengan menyajikan informasi berupa materi, siswa 

akan memperhatikan penjelasan dari guru, siswa akan merasa tertarik saat 

guru  memberikan permasalahan, sehingga timbul perasaan senang pada 

diri siswa. Pada langkah ketiga, dengan meminta siswa mengerjakan LKS 

secara individu siswa akan merasa tertarik dalam mengerjakan soal 

tersebut dan saat guru menyuruh berpasangan untuk menyatukan 

jawaban, siswa akan terlibat dalam kegiatan diskusi, tidak pasif dan akan 

senang karena bisa bertukar pikiran dengan temannya. Pada langkah 

keempat, saat guru membimbing kelompok belajar ketika mengerjakan 

LKS, siswa akan merasa senang karena dibimbing oleh gurunya, dan akan 

semakin terlibat dalam proses diskusi. Pada langkah kelima, guru 

meminta pasangan untuk berbagi dengan keseluruhan kelas, siswa akan 

memperhatikan temannya yang sedang mempresentasikan jawaban 

kelompoknya, merasa tertarik untuk maju ke depan, merasa senang karena 

bisa berdiskusi dengan kelompok besar, dan siswa akan terlibat dalam 

kegiatan diskusi tersebut. Pada langkah terakhir, dengan memberikan 

penghargaan, siswa akan merasa senang dan semakin terpacu untuk 

belajar lebih rajin lagi, dan saat guru membantu membuat ringkasan 

materi, siswa akan memperhatikan gurunya.  
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F. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka dapat diajukan hipotesis 

tindakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think-Pair-Share) dapat 

meningkatkan minat dan prestasi belajar matematika siswa kelas VII B SMP 

N 1 Sokaraja. 
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