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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Minat 

a. Pengertian Minat 

         Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu 

hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. 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 (Slameto, 2010:180). 

Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk 

melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih 

(Hurlock, 1978:114) 

         Minat adalah suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat 

ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-

keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri (Sardiman,1992:76).  

(http://definisi-pengertian-blogspot.com/2010/12/pengertian-

pembelajaran.html)   

          Berdasarkan pendapat di atas, jelaslah bahwa minat besar 

pengaruhnya terhadap belajar atau kegiatan. Bahkan pelajaran yang 

menarik minat siswa lebih mudah dipelajari dan disimpan karena minat 

menambah kegiatan belajar. Untuk menambah minat seorang siswa di 

dalam menerima pelajaran disekolah siswa diharapkan dapat 
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mengembangkan minat untuk melakukannya sendiri. Minat belajar 

yang telah dimiliki siswa merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajarnya. Apabila seseorang mempunyai minat 

yang tinggi terhadap sesuatu hal maka akan terus berusaha untuk  

melakukan sehingga apa yang diinginkannya dapat tercapai sesuai 

dengan keinginannya. 

b. Cara Meningkatkan Minat Siswa  

  Menurut beberapa ahli pendidikan berpendapat bahwa  cara yang 

paling efektif untuk membangkitkan minat pada suatu subyek yang baru 

adalah dengan menggunakan minat-minat siswa yang telah ada. 

Disamping memanfaatkan minat yang telah ada, Tanner dan Tanner 

(1975) menyarankan agar para pengajar juga berusaha membentuk 

minat-minat baru pada diri sendiri. Rooijakkers (1980) berpendapat hal 

ini dapat pula dicapai dengan cara menghubungkan bahan pengajaran 

dengan suatu berita sensasional yang sudah diketahui kebanyakan siswa 

(Slameto, 2010:180) 

c. Ciri-ciri Minat 

          Menurut Hurlock (1978:115) ada tujuh ciri-ciri minat, 

diantaranya sebagai berikut:  

a. Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental 

Minat di semua bidang berubah selama terjadi perubahan fisik dan 

mental, contohnya perubahan minat karena perubahan usia. 

b. Minat bergantung pada kesiapan belajar 
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Anak-anak tidak dapat mempunyai minat sebelum mereka siap 

secara fisik maupun mental. 

c. Minat bergantung pada kesempatan belajar 

Kesempatan untuk belajar bergantung pada lingkungan dan minat, 

baik anak-anak maupun dewasa, yang menjadi bagian dari 

lingkungan anak. Karena lingkungan anak kecil sebagian besar 

terbatas pada rumah, minat mereka “tumbuh dari rumah.” rumah. 

Dengan bertambah luasnya lingkup sosial mereka menjadi tertarik 

pada minat orang di luar rumah yang mereka kenal. 

d. Perkembangan minat mungkin terbatas 

Ketidakmampuan fisik dan mental serta pengalaman social yang 

terbatas membatasi minat anak. Anak yang cacat fisik misalnya, 

tidak mungkin mempunyai minat yang sama pada olah raga seperti 

teman sebayanya yang perkembangan fisiknya normal. 

e. Minat dipengaruhi oleh pengaruh budaya 

Anak-anak mendapat kesempatan dari orang tua, guru, dan orang 

dewasa lain untuk belajar mengenal apa saja yang oleh kelompok 

budaya mereka dianggap minat yang sesuai dan mereka tidak diberi 

kesempatan untuk menekuni minat yang dianggap tidak sesuai bagi 

mereka oleh kelompok budaya mereka. 

f. Minat berbobot emosional 

Bobot emosional – aspek afektif – dari minat menentukan 

kekuatannya. Bobot emosional yang tidak menyenangkan 
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melemahkan minat dan bobot emosional yang menyenangkan 

memperkuatnya.  

g. Minat itu egosentris 

Sepanjang masa kanak-kanak, minat itu egosentris. Misalnya, minat 

anak laki-laki pada matematik, sering berlandaskan keyakinan 

bahwa kepandaian di bidang matematika di sekolah akan merupakan 

langkah penting menuju kedudukan yang menguntungkan dan 

bergengsi di dunia usaha. 

2. Prestasi Belajar  

a. Hakikat Belajar 

         Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu 

proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah 

laku (Slameto, 2010:2). 

         Belajar adalah suatu proses dimana suatu perilaku muncul atau 

berubah karena adanya respon terhadap sesuatu situasi (Hilgar dalam 

Sukmadinata, 2005:156).  

          Belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu 

dalam perubahan tingkah laku baik melalui latihan dan pengalaman 

yang menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif dan psikomotorik untuk 

memperoleh tujuan tertentu (Abdilah dalam Aunurrahman, 2010:35). 
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          Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah pemerolehan pengalaman baru oleh seseorang dalam bentuk 

perubahan perilaku yang relative menetap, sebagai akibat adanya proses 

dalam bentuk interaksi belajar terhadap suatu objek (pengetahuan) atau 

melalui suatu penguatan (reinforcement) dalam bentuk pengalaman 

terhadap suatu objek yang ada dalam lingkungan belajar. 

          Dari sejumlah pengertian belajar yang telah diuraikan, akhirnya 

dapat disimpulkan bahwa hakikat belajar adalah perubahan dan tidak 

setiap perubahan adalah sebagai hasil belajar (Syaiful, 2002:15). 

b. Pengertian Prestasi Belajar 

   Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai sebaik - baiknya 

menurut kemampuan anak pada waktu tertentu terhadap hal - hal yang 

dikerjakan atau dilakukan (W.J.S Purwadarrninto, 1987: 767 ).   

                              Prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau 

kemampuan seseorang siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya 

sesuai dengan bobot yang dicapainya.( Winkel, 1996:162) 

 Prestasi belajar adalah kesempurnaan yang dicapai seseorang 

dalam berfikir, merasa dan berbuat. Prestasi belajar dikatakan sempurna 

apabila memenuhi tiga aspek yakni: kognitif, affektif dan psikomotor, 

sebaliknya dikatakan prestasi kurang memuaskan jika seseorang belum 

mampu memenuhi target dalam ketiga kriteria tersebut (S. Nasution, 

1996:17)   

                 (http://www.scribd.com/doc/26233819/pengertian-prestasi-belajar) 
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                            Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa 

prestasi belajar merupakan tingkat keberhasilan yang dimiliki siswa 

dalam menerima, menolak dan menilai informasi-informasi yang 

diperoleh dalam proses belajar mengajar. Prestasi belajar seseorang 

sesuai dengan tingkat keberhasilan sesuatu dalam mempelajari materi 

pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau raport setiap bidang 

studi setelah mengalami proses belajar mengajar. Prestasi belajar siswa 

dapat diketahui setelah diadakan evaluasi. Hasil dari evaluasi dapat 

memperlihatkan tentang tinggi atau rendahnya prestasi belajar siswa. 

c. Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

                             Setiap aktifitas yang dilakukan oleh seseorang tentu ada faktor - 

faktor yang mempengaruhinya, baik yang cenderung mendorong 

maupun yang menghambat. Demikian juga dialami belajar, faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa itu adalah sebagai berikut : 

1) Faktor internal. 

                               Faktor internal ada1ah faktor yang berasal dari dalam diri 

siswa.  Faktor ini dapat dibagi dalam beberapa bagian, yaitu : 

a) Faktor lntelegensi 

                                       Intelegensi dalarn arti sernpit adalah kemampuan untuk 

mencapai prestasi di sekolah yang didalamnya berpikir 

perasaan. Intelegensi ini memegang peranan yang sangat 

penting bagi prestasi belajar siswa. Karena tingginya peranan 

intelegensi dalam mencapai prestasi belajar maka guru harus 
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memberikan perhatian yang sangat besar terhadap bidang studi 

yang banyak membutuhkan berpikir rasiologi untuk rnata 

pelajaran matematika.. 

b) Faktor Keadaan Fisik dan Psikis 

                               Keadaan fisik rnenunjukkan pada tahap pertumbuhan, 

kesehatan jasmani, keadaan alat-alat indera dan lain sebagainya. 

Keadaan psikis menunjuk pada keadaan stabilitas / labilitas 

mental siswa, karena fisik dan psikis yang sehat sangat 

berpengaruh positif terhadap kegiatan belajar mengajar dan 

sebaliknya. 

2).  Faktor Eksternal 

              Faktor eksternal adalah faktor dan luar diri siswa yang 

mempengaruhi prestasi belajar. Faktor eksternal dapat dibagi 

rnenjadi beberapa bagian, yaitu : 

a) Faktor Guru 

                                       Guru sebagai tenaga berpendidikan rnemiliki tugas 

menyelenggarakan kegiatan belajar rnengajar, rnembimbing, 

melatih, mengolah, meneliti dan mengembangkan serta 

memberikan pelalaran teknik karena itu setiap guru harus 

memiliki wewenang dan kemampuan profesiona1, kepribadian 

dan kemasyarakatan. 

                                         Guru juga menunjukkan fleksibilitas yang tinggi yaitu 

pendekatan didaktif dan gaya memirnpin kelas yang selalu 
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disesuaikan dengan keadaan, situasi kelas yang diberi 

pelajaran, sehingga dapat rnenunjang tingkat prestasi siswa 

semaksimal mungkin. 

b) Faktor Lingkungan Keluarga 

              Lingkungan keluarga turut mempengaruhi kemajuan 

hasil kerja, bahkan mungkin dapat dikatakan menjadi faktor 

yang sangat penting, karena sebagian besar waktu belajar 

dilaksanakan di rumah, keluarga kurang mendukung situasi 

belajar. Seperti kericuhan keluarga, kurang perhatian orang 

tua, kurang perlengkapan belajar akan mempengaruhi berhasil 

tidaknya belajar. 

c) Faktor Sumber - Sumber Belajar 

                                 Salah satu faktor yang menunjang keberhasilan dalam 

proses belajar adalah tersedianya sumber belajar yang 

memadai. Sumber belajar itu dapat berupa media / alat bantu 

belajar serta bahan baku penunjang. AIat bantu belajar 

merupakan semua alat yang dapat digunakan untuk membantu 

siswa dalam melakukan perbuatan belajar. Maka pelajaran 

akan lebih menarik, menjadi konkret, mudah dipahami, hemat 

waktu dan tenaga serta hasil yang lebih bermakna (Ahmadi, 

1998:72). 

(http://sobatbaru.blogspot.com/2008/06/pengertianprestasibelaj

ar.html) 
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3. Pembelajaran Kooperatif 

           Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar 

menciptakan interaksi yang silih asah sehingga sumber belajar bagi siswa 

bukan hanya guru dan buku ajar, tetapi juga sesame siswa (Nurhadi dan 

Senduk dalam Wena Made, 2009:189) 

Pembelajaran kooperatif adalah system pembelajaran yang 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan sesama 

siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur, dan dalam system ini guru 

bertindak sebagai fasilitator (Lie dalam Wena Made, 2009:189). 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana 

dalam system belajar dan bekerja kelompok-kelompok kecil yang 

berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa 

lebih bergairah dalam belajar (Slavin dalam Isjoni, 2009:15). 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah system pembelajaran yang berusaha 

memanfaatkan teman sejawat (siswa lain) sebagai sumber belajar, 

disamping guru dan sumber belajar yang lainnya. 

4. Kooperatif Tipe STAD 

a. Pengertian Tipe STAD 

          Menurut Slavin (2008:143), tipe STAD merupakan salah satu 

model pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan merupakan 

model yang baik untuk permulaan bagi para guru yang baru 

menggunakan pendekatan kooperatif.  
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         Tipe STAD yang dikembangkan oleh Slavin ini merupakan salah 

satu tipe kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan 

interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu 

dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang 

maksimal (Isjoni, 2009:51). 

b. Komponen Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

         Menurut Slavin (2008:143) ada lima komponen utama dalam 

pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu: 

a. Presentasi kelas 

         Materi dalam STAD pertama-tama diperkenalkan dalam 

presentasi di dalam kelas. Ini merupakan pengajaran langsung seperti 

yang sering kali dilakukan atau diskusi pelajaran yang dipimpin oleh 

guru, tetapi bisa juga memasukkan presentasi audiovisual. Bedanya 

presentasi kelas dengan pengajaran biasa hanyalah bahwa presentasi 

tersebut haruslah benar-benar berfokus pada unit STAD. Dengan 

cara ini, para siswa akan menyadari bahwa mereka harus benar-

benar memberi perhatian penuh selama presentasi kelas, karena 

dengan demikian akan sangat membantu mereka mengerjakan kuis-

kuis, dan skor kuis mereka menentukan skor tim mereka. 

a. Tim 

         Terdiri dari dari empat atau semua atau lima siswa yang 

mewakili  seluruh bagian dari kelas dalam hal kinerja akademik, 

jenis kelamin, ras dan etnisitas. Fungsi utama dari tim ini adalah 
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memastikan bahwa semua anggota tim benar-benar belajar, dan lebih 

khususnya lagi, adalh untuk mempersiapkan anggotanya untuk 

bisamengerjakan kuis dengan baik. Setelah guru menyampaikan 

materinya, tim berkumpul untuk mempelajari lembar kegiatan atau 

materi lainnya. Yang sering terjadi, pembelajaran itu melibatkan 

pembahasan permasalahan bersama, membandingkan jawaban, dan 

mengoreksi tiap kesalahan pemahaman apabila anggota tim ada yang 

membuat kesalahan. 

         Tim adalah fitur yang paling penting dalam STAD. Pada tiap 

poinnya, yang telah ditekankan adalah membuat anggota tim 

melakukan yang terbaik untuk tim, dan tim pun harus melakukan 

yang terbaik untuk membantu tiap anggotanya. Tim ini memberikan 

dukungan kelompok bagi kinerjanakademik penting dalam 

pembelajran dan itu adalah untuk memberikan perhatian dan respek 

yang mutual untuk akibat yang dihasilkan sepeti hubungan 

antarkelompok, rasa harga diri, penerimaan terhadap siswa-siswa 

mainstream. 

b. Kuis 

         Setelah sekitar satu atau dua periode setelah guru memberikan 

presentasi dan sekitar satu atau dua periode praktik tim, para siswa 

akan mengerjakan kuis individual. Para siswa tidak diperbolehkan 

untuk saling membantu dalam mengerjakan kuis. Sehingga, tiap 

siswa bertanggung jawab secara individual untuk memahami 
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materinya. 

c. Skor Kemajuan Individual 

           Gagasan dibalik skor kemajuan individual adalah untuk 

memberikan kepada tiap siswa tujuan kinerja yang akan dapat 

dicapai apabila mereka bekerja lebih giat dan memberikan kinerja 

yang lebih baik daripada sebelumnya. Tiap siswa dapat memberikan 

konstribusi poin yang maksimal kepada timnya dalam sistem skor 

ini, tetapi tidak ada siswa yang dapat melakukannya tanpa 

memberikan usaha mereka yang terbaik. Tiap siswa diberikan skor 

“awal”, yang diperoleh dari rata-rata kinerja siswa tersebut 

sebelumnya dalam mengerjakan kuis yang sama Siswa selanjutnya 

akan mengumpulkan poin untuk tim mereka berdasarkan tingkat 

kenaikan skor kuis mereka dibandingkan dengan skor awal mereka. 

d. Rekognisi Tim 

Tim akan mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan 

yang lain apabila skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu. 

Skor tim siswa dapat juga digunakan untuk menentukan dua puluh 

persen dari peringkat mereka. 

c. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Sedangkan pada proses pembelajarannya, belajar kooperatif tipe 

STAD melalui lima tahapan yang meliputi: tahap penyajian materi, 

tahap kegiatan kelompok, tahap tes individual, tahap perhitungan skor 
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perkembangan individu, dan tahap pemberian penghargaan kelompok 

(Slavin, 1995). 

a. Tahap Penyajian Materi 

         Yang mana guru memulai dengan menyampaikan indicator 

yang harus dicapai hari itu dan memotivasi rasa ingin tahu siswa 

tentang materi yang akan dipelajari, dalam penelitian ini adalah 

materi tentang pencemaran lingkungan. Dilanjutkan dengan 

memberikan persepsi dengan tujuan mengingatkan siswa terhadap 

materi prasarat yang telah dipelajari, agar siswa dapat 

menghubungkan materi yang akan disajikan dengan pengetahuan 

yang telah dimiliki. Mengenai teknik penyajian materi pelajaran 

dapat dilakukan secara klasikal ataupun melalui audiovisual. 

Lamanya persentasi dan berapa kali harus dipersentasikan tergantung 

pada kekompleksan materi yang akan dibahas. 

Dalam mengembangkan materi pembelajaran perlu ditekankan 

hal-hal sebagai berikut: a) mengembangkan materi pembelajaran 

sesuai dengan apa yang akan dipelajari siswa dalam kelompok, b)  

menekankan bahwa belajar adalah memahami makna, dan bukan 

hapalan, c)  memberikan umpan balik sesering mungkin untuk 

mengontrol pemahaman siswa, d) memberikan penjalasan mengapa 

jawaban pertanyaan itu benar atau salah, dan e)  beralih kepada 

materi selanjutnya apabila siswa telah memahami permasalahan 

yang ada. 
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b. Tahap Kerja Kelompok 

      Pada tahap ini setiap siswa diberi lembar tugas sebagai bahan 

yang akan dipelajari. Dalam kerja kelompok siswa saling berbagi 

tugas, saling membantu memberikan penyelesaian agar semua 

anggota kelompok dapat memahami materi yang dibahas, dan satu 

lembar dikumpulkan sebagai hasil kerja kelompok. Pada tahap ini 

guru berperan sebagai fasilitator dan motivator kegiatan tiap 

kelompok. 

c. Tahap Tes Individu 

         Yaitu untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan belajar telah 

dicapai, diadakan tes secara individual, mengenai materi yang telah 

dibahas. Pada penelitian ini tes individual diadakan pada akhir 

pertemuan kedua dan ketiga, masing-masing dalam 10 menit agar 

siswa dapat menunjukkan apa yang telah dipelajari secara individu 

selama bekerja dalam kelompok. Skor perolehan individu ini didata 

dan diarsipkan, yang akan digunakan pada perhitungan perolehan 

skor kelompok. 

d. Tahap Perhitungan Skor Perkembangan Individu 

         Dihitung berdasarkan skor awal, dalam penelitian ini 

didasarkan pada nilai evaluasi hasil belajar semester I. Berdasarkan 

skor awal setiap siswa memilki kesempatan yang sama untuk 

memberikan sumbangan skor maksimal bagi kelompoknya 

berdasarkan skor tes yang diperolehnya. Penghitungan 
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perkembangan skor individu dimaksudkan agar siswa terpacu untuk 

memperoleh prestasi terbaik sesuai dengan kemampuannya. Adapun 

penghitungan skor perkembangan individu pada penelitian ini 

diambil dari penskoran perkembangan individu yang dikemukakan 

Slavin (2008:159) seperti terlihat pada tabel berikut: 

                     Tabel 2.1 Penskoran Perkembangan Individu 

Skor tes 

Skor perkembangan 

individu 

a.  Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 

b.  10 hingga 1 poin di bawah skor awal 

c.  Skor awal sampai 10 poin di atasnya 

d.  Lebih dari 10 poin di atas skor awal 

e. Nilai sempurna (tidak berdasarkan skor 

awal) 

5 

10 

20 

30 

30 

 

          

         Perhitungan skor kelompok dilakukan dengan cara 

menjumlahkan masing-masing perkembangan skor individu dan 

hasilnya dibagi sesuai jumlah anggota kelompok. Pembagian 

penghargaan diberikan berdasarkan perolehan skor rata-rata yang 

dikategorikan menjadi kelompok baik, kelompok hebat dan 

kelompok super. Adapun criteria yang digunakan untuk menentukan 

pemberian penghargaan terhadap kelompok adalah sebagai berikut: 

(a)  kelompok dengan skor rata-rata 15, sebagai kelompok baik, (b)  
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kelompok dengan skor rata-rata 20, sebagai kelompok hebat, dan (c)  

kelompok dengan skor rata-rata 25 sebagai kelompok super. 

Prosedur pelaksanaan pembelajaran kooperatif  tipe  STAD dalam 

pengajaran Matematika dapat digambarkan sebagai berikut : guru 

merencanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan silabus 

pengajaran dengan menyiapkan LKS, materi pelajaran, kuis, lembar 

angket observasi aktivitas siswa dan lembar observasi guru. Materi 

yang akan dibahas dalam pembelajaran Matematika adalah Operasi 

Hitung Bilangan Bulat. Pada saat yang sudah ditentukan semua 

perencanaan dilaksanakan pada kelas IV SD Negeri 2 Panusupan 

Purbalingga. 

     Langkah-langkah pembelajaran kooperatif  tipe  STAD adalah 

sebagai berikut : 

1) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok beranggotakan empat  

orang  yang beragam kemampuan jenis kelamin dan sukunya. 

2) Guru memberikan pelajaran 

3) Siswa-siswa di dalam kelompok itu memastikan bahwa semua 

anggota kelompok itu bias menguasai pelajaran tersebut. 

4) Semua siswa menjalani kuis perseorangan tentang materi tersebut. 

Mereka tidak dapat membantu satu sama lain. 

5) Nilai-nilai hasil kuis siswa diperbandingkan dengan nilai rata-rata 

mereka sendiri yang sebelumnya. 
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6) Nilai-nilai itu diberi hadiah berdasarkan pada seberapa tinggi 

peningkatan yang bisa mereka capai atau seberapa tinggi nilai itu 

melampui nilai mereka yang sebelumnya. 

7) Nilai-nilai dijumlah untuk mendapatkan nilai kelompok. 

8) Kelompok yang bisa mencapai criteria tertentu bisa mendapatkan 

sertifikat atau hadiah-hadiah lainnya. 

5. Pengertian Matematika 

 Istilah matematika sangat sulit didefinisikan secara akurat. Pada 

umumnya orang hanya akrab dengan satu cabang Matematika elementer 

yang disebut aritmatika atau ilmu hitung yang secara informal dapat 

diartikan sebagai ilmu tentang berbagai bilangan yang bias langsung 

diperoleh dari bilangan-bilangan bulat 0, 1, 2, 3,….,dst, melalui beberapa 

operasi dasar: tambah, kurang, kali dan bagi. 

  Namun demikian, Matematika secara umum didefinisikan sebagai 

bidang ilmu yang mempelajari pola dari struktur, perubahan dan ruang. 

Maka secara informal, dapat pula disebut sebagai ilmu tentang bilangan 

dan angka. Dalam pandangan formalis, matematika adalah penelahaan 

struktur  abstrak yang didefinisikan secara aksioma dengan menggunakan 

logika simbolik dan notasi.  Ada pula pandangan lain bahwa Matematika 

ialah ilmu dasar yang mendasari ilmu pengetahuan lain. Pada zaman-

zaman sebelum masehi, di mana pada zaman Mesir Kuno ilmu aritmatika 

digunakan untuk membuat piramida, digunakan untuk menentukan waktu 

turun hujan (Hariwijaya, 2009:29) 

5 
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  7.  Materi Bilangan Bulat 

Bilangan bulat merupakan salah satu materi matematika di Sekolah 

Dasar (SD) yang diajarkan pada kelas IV semester 2. Materi bilangan 

bulat, meliputi:  

a. Membaca dan Menulis Bilangan Bulat  

 

                                                                                     
   -7    -6    -5    -4    -3    -2    -1    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9 

Semua bilangan yang ada pada garis bilangan di atas disebut bilangan 

bulat. 

Jadi bilangan bulat terdiri dari :  

1. Bilangan yang bertanda – (negatif) yaitu: -1, -2, -3, ..... yang disebut 

bilangan bulat negatif. 

2. Bilangan 0 (nol)  

3. Bilangan 1, 2, 3, 4, ..... yang disebut bilangan bulat positif. 

-1  dibaca negatif satu  Bilangan negatif satu ditulis -1 

-2 dibaca negatif dua  Bilangan negatif dua ditulis -2 

5 dibaca lima  Bilangan lima ditulis 5 

10 dibaca sepuluh Bilangan sepuluh ditulis 10 

b.  Operasi Bilangan Bulat 

Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat 

- 5 + 2 artinya melangkah dari nol ke positif 5 kemudian dilanjutkan 

melangkah maju ke arah kanan 2 satuan. Hasilnya pada 7. 

- 5 + (-2) artinya melangkah dari nol ke positif 5 kemudian 

melangkah maju ke arah kiri dua satuan. Hasilnya pada 3. 
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- (-5) + 2 artinya melangkah dari 0 ke -5 kemudian melangkah maju 

ke arah kiri 2 satuan. Hasilnya -7. 

- 5 – 2 artinya melangkah dari 0 ke 5 kemudian mundur 2 satuan dari 

5, arah panah menghadap kanan. Hasilnya 3. 

- 5 – (-2) artinya melangkah dari 0 ke 5 kemudian mundur 2 satuan 

arah panah menghadap kiri. Hasilnya 7. 

- (-5) – 2 artinya melangkah dari 0 ke -5 kemudian mundur 2 satuan 

arah panah menghadap ke kanan. Hasilnya -7. 

- (-5) – (-2) artinya melangkah dari 0 ke -5 kemudian mundur 2 

satuan arah panah ke kiri. Hasilnya -3. 

B. Kerangka berpikir  

Hasil pembelajaran merupakan hasil proses belajar yang salah satunya 

dipengaruhi oleh faktor metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. 

Proses pembelajaran akan berjalan dengan optimal apabila guru dalam 

melakukan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran yang 

tepat dan dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa. 

           Minat dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Matematika 

materi Operasi Hitung Bilangan Bulat kelas IV SD N 2 Panusupan belum 

optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu 

penggunaan model pembelajaran yang belum tepat dalam penerapanya. Dalam 

proses pembelajaran, siswa hanya diam dan mendengarkan apa yang 

disampaikan oleh guru. Siswa enggan untuk bertanya atau mengungkapkan 

pendapatnya, sehingga tidak diketahui apakah siswa paham dengan materi 
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yang diajarkan   atau belum paham, yang berakibat pembelajaran terlihat 

kurang efektif dan prestasi belajar juga kurang memuaskan.  

 Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan melakukan penelitian 

tindakan kelas dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD ini dilihat sangat efektif dan tepat bila 

digunakan dalam pembelajaran Matematika khususnya materi Operasi Hitung 

Bilangan Bulat karena dengan model pembelajaran ini siswa tidak hanya 

mendapatkan pengetahuan tentang materi yang ditugaskan kepada mereka, 

akan tetapi juga melatih untuk mengembangkan ketrampilan sosial, 

diantaranya menghargai pendapat orang lain dan meningkatkan rasa 

persaudaraan diantara sesama. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan 

minat dan prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri  2 Panusupan 

Purbalingga. 
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Secara sistematis, kerangka berfikir dapat ditunjukan pada skema 2.1 di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Gambar 2.1 

                            Skema Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

Kondisi 

Awal 

Guru:belum menggunakan 

pembelajaran kooperatif  

tipe STAD 

Siswa: minat dan 

hasil belajar siswa 

belum maksimal. 

Tindakan 

Guru: menggunakan 

pembelajaran 

kooperatif tipe STAD 

Siklus I: Guru menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe 

STAD 

Siklus II: Guru menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe 

STAD 

Kondisi 

Akhir 

Melalui pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dapat meningkatkan 

minat dan prestasi belajar 

matematika. 
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C.  Hipotesis Tindakan 

 Hipotesis merupakan hasil sementara terhadap suatu permasalahan 

yang akan dipecahkan. Berdasarkan kerangka pikir di atas hipotesis tindakan 

kelas dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dapat meningkatkan minat dan hasil belajar Matematika materi 

Operasi Hitung Bilangan Bulat di kelas IV SD Negeri 2 Panusupan 

Purbalingga. 
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