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ABSTRAK 
 

Erwin Ridha Ardhi, 2007. “Pengaruh Aktivitas Belajar dan Minat Siswa dalam 
Pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) terhadap Hasil 
Belajar Matematika Siswa Kelas V Semester II dalam Pokok Bahasan Pecahan 
di SD Negeri Kalirejo Tahun Pelajaran 2006/2007.” 

Pada prinsipnya belajar adalah berbuat. Tidak ada belajar jika tidak ada 
aktivitas. Itulah mengapa aktivitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam 
interaksi belajar mengajar. Penggunaan metode pembelajaran yang kurang tepat dapat 
menimbulkan kebosanan, sehingga seringkali dijumpai kecenderungan siswa yang 
kurang berminat untuk belajar. Hal itulah yang menjadi alasan pemilihan judul dalam 
penelitian. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pengaruh aktivitas 
belajar dan minat siswa dalam pembelajaran STAD secara bersama-sama terhadap 
hasil belajar matematika (2) pengaruh aktivitas belajar dalam pembelajaran STAD 
secara parsial terhadap hasil belajar matematika (3) pengaruh minat siswa dalam 
pembelajaran STAD secara parsial terhadap hasil belajar matematika (4) besarnya 
pengaruh antara aktivitas belajar dan  minat siswa dalam pembelajaran STAD secara 
bersama-sama terhadap hasil belajar matematika (5) besarnya pengaruh aktivitas 
belajar dalam pembelajaran STAD secara parsial terhadap hasil belajar matematika 
(6) besarnya pengaruh minat siswa dalam pembelajaran STAD secara parsial 
terhadap hasil belajar matematika. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri se-
Kabupaten Kudus. Sampel yang digunakan adalah siswa kelas V SD N Kalirejo 01. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode tes, angket dan observasi. 

Hasil analisis regresi memberikan persamaan Ŷ =1,12 + 0,64X1 + 0,38X2. 
Setelah dilakukan uji F, ternyata Fhitung > Ftabel pada taraf signifikansi 5 %, sehingga 
persamaan regresi linear ganda berarti. Koefisien korelasi ganda R = 0,7742 dan uji F 
memberikan Fhitung > Ftabel pada taraf signifikansi 5 %, sehingga koefisien korelasi 
ganda berarti. Koefisien korelasi parsial untuk prediktor satu dan dua masing-masing 
diperoleh 0,645 dan 0,387 dan uji T memberikan hitungt > tabelt  pada taraf 
signifikansi 5 % dan dk = 29, sehingga koefisien korelasi parsial berarti. 
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Simpulan penelitian ini adalah (1) ada pengaruh antara aktivitas belajar 
dan minat siswa kelas V SD N Kalirejo 01 dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD 
secara bersama-sama terhadap hasil belajar matematika (2) ada pengaruh antara 
aktivitas belajar dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD secara parsial terhadap 
hasil belajar matematika (3) ada pengaruh antara minat siswa dalam pembelajaran 
kooperatif tipe STAD secara parsial terhadap hasil belajar matematika (4) besarnya 
pengaruh antara aktivitas belajar dan minat siswa kelas V SD N Kalirejo 01 dalam 
pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar matematika pokok bahasan 
Pecahan adalah 59,94 % (5) besarnya pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar 
matematika siswa jika faktor minat siswa diasumsikan tetap adalah 60,64 %, dan (6) 
besarnya pengaruh minat siswa terhadap hasil belajar matematika jika faktor aktivitas 
belajar diasumsikan tetap adalah 14,99 %. Saran yang dapat digali adalah guru kelas 
V SD N Kalirejo 01 hendaknya memotivasi aktivitas dan minat belajar dari anak 
didiknya supaya hasil belajar matematikanya lebih baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Masalah yang sangat menonjol yang dihadapi oleh pendidikan 

matematika adalah pada umumnya hasil belajar para siswa yang belum 

memuaskan. Hal itu disebabkan karena selama ini proses pembelajaran 

matematika yang ditemui masih secara konvensional seperti ekspositori, drill, 

atau bahkan ceramah. Proses ini hanya menekankan pada penyampaian 

tekstual semata dari pada mengembangkan kemampuan belajar dan 

membangun individu, sehingga sering kali dijumpai kecenderungan siswa 

yang kurang berminat untuk belajar. Akibatnya siswa lebih banyak pasif dan 

kurang terlibat dalam proses belajar mengajar. Kondisi seperti ini tidak akan 

menumbuhkembangkan aspek kemampuan dan aktivitas siswa seperti yang 

diharapkan. Menurut Eggen dan Kauchak (Sunaryo, 2004), siswa belajar 

secara efektif bila siswa secara aktif terlibat dalam pengorganisasian dan 

penemuan pertalian-pertalian (relationships) dalam informasi yang dihadapi. 

Aktivitas siswa ini menghasilkan kemampuan belajar dan peningkatan 

kemampuan pengetahuan serta pengembangan ketrampilan berpikir (thinking 

skills). 

Matematika sudah mulai diajarkan sejak anak-anak duduk di bangku 

Sekolah Dasar (SD). Pada hakekatnya matematika lebih baik diajarkan sejak 

usia balita. Mengingat pentingnya matematika untuk pendidikan sejak siswa 

1 
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SD, maka perlu suatu cara mengelola proses belajar mengajar matematika  di 

SD yang menarik dan efektif, sehingga matematika dapat dicerna dengan baik 

oleh siswa SD. Dalam mengelola proses belajar mengajar perlu 

memperhatikan ketepatan dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan, jenis dan sifat materi pelajaran serta sesuai dengan kemampuan 

guru dalam memahami dan melaksanakan metode tersebut. Penggunaan 

metode yang kurang tepat dapat menimbulkan kebosanan dan 

kekurangpahaman, sehingga siswa kurang termotivasi untuk belajar. Oleh 

karena itu, perlu dikembangkan model pembelajaran yang menuntut keaktivan 

seluruh siswa. Jadi diupayakan agar pembelajaran yang semula terpusat pada 

guru (teacher oriented) berubah menjadi terpusat pada siswa (student 

oriented). Berdasarkan hal itu, maka tugas guru bukanlah memberikan 

pengetahuan, melainkan menyiapkan situasi yang memotivasi anak untuk 

bertanya, mengamati, mengadakan eksperimen, serta menemukan fakta dan 

konsep sendiri. 

Pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) 

merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran 

ini, para siswa di dalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok atau tim, 

masing-masing terdiri atas 4 atau 5 anggota kelompok. Tiap tim memiliki 

anggota yang heterogen, baik jenis kelamin, ras, etnik, maupun 

kemampuannya (tinggi, sedang, rendah). Tiap anggota tim menggunakan 

lembar kerja siswa dan kemudian saling membantu untuk menguasai bahan 

ajar melalui tanya jawab atau diskusi antar sesama anggota tim (Nurhadi, 
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2004:64). Dengan adanya tugas kelompok diharapkan dapat memacu siswa 

untuk bekerja sama, saling membantu satu sama lain dalam mengintegrasikan 

pengetahuan-pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. 

Hubungan antar teman sebaya di dalam kelas tidaklah dapat 

dipandang remeh. Pembelajaran STAD yang dibentuk di dalam kelas dapat 

memanfaatkan pengaruh teman sebaya itu untuk tujuan-tujuan positif dalam 

pembelajaran matematika. Dalam kenyataannya, anak belajar dari anak-anak 

lain yang memiliki status dan umur yang sama, kematangan/harga diri yang 

tidak jauh berbeda. Anak bebas mencari hubungan yang bersifat pribadi dan 

bebas pula menguji dirinya dengan teman-teman yang lain. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh aktivitas belajar dan minat siswa dalam pembelajaran 

student teams achievement division (STAD) terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas V semester II dalam pokok bahasan pecahan di SD Negeri 

Kalirejo 01 tahun pelajaran 2006/2007. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Adakah pengaruh antara aktivitas belajar dan minat siswa dalam 

pembelajaran STAD secara bersama-sama terhadap hasil belajar 

matematika? 
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2. Adakah pengaruh aktivitas belajar dalam pembelajaran STAD secara 

parsial terhadap hasil belajar matematika? 

3. Adakah pengaruh minat siswa dalam pembelajaran STAD secara parsial 

terhadap hasil belajar matematika? 

4. Berapa besar pengaruh antara aktivitas belajar dan minat siswa dalam 

pembelajaran STAD secara bersama-sama terhadap hasil belajar 

matematika? 

5. Berapa besar pengaruh aktivitas belajar dalam pembelajaran STAD secara 

parsial terhadap hasil belajar matematika? 

6. Berapa besar pengaruh minat siswa dalam pembelajaran STAD secara 

parsial terhadap hasil belajar matematika? 

 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Dalam skripsi ini, hanya membatasi pokok bahasan pecahan pada 

penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. 

 

D. TUJUAN DAN MANFAAT 

1. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara aktivitas belajar 

dan  minat siswa dalam pembelajaran STAD secara bersama-sama 

terhadap hasil belajar matematika. 
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b. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh aktivitas belajar dalam 

pembelajaran STAD secara parsial terhadap hasil belajar 

matematika. 

c. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh minat siswa dalam 

pembelajaran STAD secara parsial terhadap hasil belajar 

matematika. 

d. Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara aktivitas belajar dan  

minat siswa dalam pembelajaran STAD secara bersama-sama 

terhadap hasil belajar matematika. 

e. Untuk mengetahui besarnya pengaruh aktivitas belajar dalam 

pembelajaran STAD secara parsial terhadap hasil belajar 

matematika. 

f. Untuk mengetahui besarnya pengaruh minat siswa dalam 

pembelajaran STAD secara parsial terhadap hasil belajar 

matematika. 

2. Manfaat 

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka 

adapun manfaatnya adalah sebagai berikut. 

a. Bagi peneliti, mengetahui apakah ada pengaruh antara aktivitas belajar 

dan minat siswa dalam pembelajaran STAD terhadap hasil belajar 

matematika dan menambah pengetahuan dan ketrampilan peneliti 

tentang pelaksanaan model pembelajaran Student Teams Achievement 
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Division (STAD) dan dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran 

selanjutnya. 

b. Bagi guru, dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan 

aktivitas siswa dan minat siswa dalam belajar matematika. 

c. Bagi Siswa 

1) Menumbuhkan dan meningkatkan aktivitas siswa dan minat siswa 

dalam pembelajaran. 

2) Memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan 

kemampuan masing-masing. 

3) Melatih siswa agar berani untuk mengemukakan pendapat atau 

mengajukan pertanyaan. 

4) Meningkatkan kerja sama bagi siswa dalam kelompok dan 

meningkatkan kemampuan bersosialisasi siswa. 

 

E. PENEGASAN ISTILAH 

1. Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar yang dimaksud adalah seluruh aktivitas siswa 

dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. 

Kegiatan fisik berupa ketrampilan-ketrampilan dasar sedangkan kegiatan 

psikis berupa ketrampilan terintegrasi (integrated skill). Ketrampilan dasar 

yaitu mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, 

menyimpulkan dan mengkomunikasikan. Sedangkan ketrampilan 

terintegrasi terdiri dari mengidentifikasi variabel, membuat tabulasi data, 
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menyajikan data dalam bentuk grafik, menggambarkan hubungan antar 

variabel, mengumpulkan dan mengolah data, menganalisis penelitian, 

menyusun hipotesis, mendefinisikan variabel secara operasional, 

merancang penelitian dan melaksanakan eksperimen (Dimyati, 2002:140).  

2. Minat Siswa 

Menurut Arden Frandsen dari Moentoyah (1993:7) bahwa minat 

merupakan salah satu tanda kematangan dan kesiapan seseorang untuk 

giat dalam kegiatan belajar. Minat erat sekali hubungannya dengan suka 

atau tidak suka, tertarik atau tidak tertarik, senang atau tidak senang. 

Minat tidak tercetus dengan sendirinya, tetapi sesuatu yang terwujud 

disebabkan pengaruh-pengaruh tertentu seperti guru yang baik serta 

penguasaan materi pelajaran. Dalam hal ini, minat merupakan 

kecenderungan pada diri siswa yang berhubungan dengan perasaan senang 

atau tidak senang dan tertarik atau tidak tertarik terhadap mata pelajaran 

tertentu. 

3. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah upaya menciptakan iklim dan pelayanan 

terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan siswa yang 

beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan siswa serta 

antara siswa dengan siswa. (Suyitno, 2004:2). 

Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran kooperatif 

yaitu dengan menggunakan model Student Teams Achievement Division 

(STAD). 
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F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memberikan gambaran secara garis besar penulisan skripsi ini 

akan dipaparkan sistematika penulisannya. Penulisan skripsi ini dibagi dalam 

3 bagian yaitu : bagian awal, bagian isi, bagian akhir. 

1. Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, 

motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar 

lampiran. 

2. Bagian isi skripsi terdiri dari 5 bab, meliputi : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah dan 

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat, penegasan 

istilah serta  sistematika penulisan skripsi. 

BAB II :  LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

Berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dibuat dalam kegiatan ini meliputi 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Aktivitas 

Siswa, Minat Siswa, Pembelajaran, Hasil Belajar, 

Pembelajaran Kooperatif tipe STAD dan Pokok Bahasan 

Pecahan. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

Berisi penentuan populasi dan sampel, Variabel 

Penelitian, Prosedur Penelitian, Metode Pengumpulan 

Data dan Analisis Instrumen. 
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BAB IV  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V  :  PENUTUP 

Berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian. 

3. Bagian akhir dari skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin 

pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri 

dari standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana 

dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua 

dari ke delapan standar nasional pendidikan tersebut yaitu Standar Isi (SI) 

dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi 

satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. 

a.  Landasan KTSP  

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional 

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan. 

3) Kepmendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi. 

4) Kepmendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi 

Lulusan. 

10 
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b. Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan 

Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar adalah 

meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

c. Struktur dan Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Struktur dan Muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah yang tertuang dari Standar Isi meliputi lima kelompok mata 

pelajaran sebagai berikut. 

1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. 

2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. 

3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. 

4) Kelompok mata pelajaran estetika. 

5) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesenian. 

Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan 

dan/atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam PP No. 19 

tahun 2005 pasal 7. 

Sesuai dengan kurikulum sekolah yang baru yaitu Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dalam mengelola proses belajar 

mengajar seorang guru dituntut untuk melaksanakan: 

1) menyusun program tahunan; 

2) penjabaran tentang kompetensi dasar yang akan dicapai, materi 

pembelajaran, alokasi waktu, sumber bahan, indikator pencapaian, dan 

sistem pengujian; 

3) penjabaran tentang struktur kurikulum yang diterapkan di sekolah; 
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4) menyusun persiapan mengajar, dan; 

5) melaksanakan perbaikan dan pengayaan. 

Langkah-langkah di atas dijabarkan dalam perangkat pembelajaran 

yang terdiri atas sebagai berikut. 

1) Program Tahunan (Prota) 

 Progran tahunan, memuat alokasi waktu untuk setiap satuan 

bahasan pada setiap semester. Dipakai sebagai acuan dalam membuat 

promes (Program Semester). Komponen utama dalam prota adalah 

pokok bahasan dan alokasi waktunya yang dikembangkan sesuai 

kebutuhan. 

2) Program Semester (Promes) 

 Program semester, memuat alokasi waktu untuk satu semester. 

Dipakai sebagai acuan menyusun silabus, acuan kalender pendidikan 

dan pengatur efisiensi penggunaan waktu belajar. 

3) Silabus 

 Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok 

mata pelajaran/tema tertentu yang mecakup standar kompetensi, 

kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat mengajar. 

Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi 

dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. 
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4) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 RPP merupakan lembar persiapan guru untuk tiap pertemuan. 

Fungsinya sebagai acuan untuk melaksanakan proses kegiatan belajar 

mengajar di kelas agar pembelajaran lebih efektif dan efisien. 

5) Kalender Pendidikan  

 Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun 

kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik  

sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Dengan 

memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana diatur yang dimuat 

dalam Standar Isi. 

2. Aktivitas Siswa 

Aktivitas belajar yang dimaksud adalah seluruh aktivitas siswa 

dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. 

Kegiatan fisik berupa ketrampilan-ketrampilan dasar sedangkan kegiatan 

psikis berupa ketrampilan terintegrasi. Ketrampilan dasar yaitu 

mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, menyimpulkan dan 

mengkomunikasikan. Sedangkan ketrampilan terintegrasi terdiri dari 

mengidentifikasi variabel, membuat tabulasi data, menyajikan data dalam 

bentuk grafik, menggambarkan hubungan antar variabel, mengumpulkan dan 

mengolah data, menganalisis penelitian, menyusun hipotesis, mendefinisikan 

variabel secara operasional, merancang penelitian dan melaksanakan 

eksperimen. 
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 Pada prinsipnya belajar adalah berbuat, tidak ada belajar jika tidak 

ada aktivitas. Itulah mengapa aktivitas merupakan prinsip yang sangat penting 

dalam interaksi belajar mengajar (Sardiman, 2001:93). Dalam aktivitas belajar 

ada beberapa prinsip yang berorientasi pada pandangan ilmu jiwa, yaitu 

pandangan ilmu jiwa lama dan modern. Menurut pandangan ilmu jiwa lama, 

aktivitas didominasi oleh guru sedangkan menurut pandangan ilmu jiwa 

modern, aktivitas didominasi oleh siswa. 

Paul B. Diedrich membuat suatu daftar kegiatan siswa yang antara 

lain dapat digolongkan sebagai berikut. 

a. Visual activities, yang termasuk di dalamnya seperti membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan. 

b. Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

c. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

d. Writing activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin. 

e. Drawing activities, seperti menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

f. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konsstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

beternak. 
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g. Mental activities, sebagai contoh misalnya: mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, mengambil keputusan. 

h. Emotional activities, seperti minat, merasa bosan, berani, tenang, gugup, 

gembira, bersemangat. 

Tentu saja kegiatan itu tidak terpisah satu sama lain. Dalam suatu 

kegiatan motoris terkandung kegiatan mental dan disertai oleh perasaan 

tertentu. Dalam tiap pelajaran dapat dilakukan bermacam-macam kegiatan 

(Nasution, 1982:94-95). 

3. Minat Siswa 

Menurut Arden Frandsen dari Moentoyah (1993:7) bahwa minat 

merupakan salah satu tanda kematangan dan kesiapan seseorang untuk giat 

dalam kegiatan belajar. Minat erat sekali hubungannya dengan suka atau tidak 

suka, tertarik atau tidak tertarik, senang atau tidak senang. Minat tidak tercetus 

dengan sendirinya, tetapi sesuatu yang terwujud disebabkan pengaruh-

pengaruh tertentu seperti guru yang baik serta penguasaan materi pelajaran. 

Dalam hal ini, minat merupakan kecenderungan pada diri siswa yang 

berhubungan dengan perasaan senang atau tidak senang dan tertarik atau tidak 

tertarik terhadap mata pelajaran tertentu. 

Perasaan senang akan menimbulkan minat, yang diperkuat lagi oleh 

sikap yang positif. Yang jelas adalah perasaan tidak senang menghambat 

dalam belajar, karena tidak melahirkan sikap positif dan tidak menunjang 

minat belajar, motivasi juga sukar berkembang. Penyebab turunnya minat 
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belajar siswa antara lain karena kurangnya motivasi dalam diri siswa itu 

sendiri. Mereka jarang sekali berpikir melakukan sesuatu yang sebenarnya 

banyak bermanfaat bagi mereka. Turunnya minat belajar ini akan berdampak 

negatif pada hasil belajar, karena sesuatu yang dilakukan tanpa dilandasi niat, 

kemampuan dan usaha yang keras hanya akan sia-sia dan memberikan hasil 

yang tidak maksimal. 

4. Pembelajaran 

a. Definisi Pembelajaran 

Pembelajaran atau instruction adalah seperangkat peristiwa atau 

events yang mempengaruhi si belajar sedemikian rupa sehingga si belajar 

itu memperoleh kemudahan (Chatarina, 2004:6). Seperangkat peristiwa 

itu membangun suatu pembelajaran yang bersifat internal, jika si belajar 

melakukan “self instruction” dan di sisi lain bersifat eksternal yaitu jika 

bersumber antara lain dari guru. Pembelajaran merupakan upaya penataan 

lingkungan yang memberi nuansa agar program belajar tumbuh dan 

berkembang secara optimal (Erman Suherman, 2003:7). Pembelajaran 

adalah upaya untuk menciptakan iklim dari pelayanan terhadap 

kemampuan, potensi, minat, bakat dan kebutuhan siswa yang beragam 

agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan siswa serta siswa dengan 

siswa (Amin Suyitno, 2003:1).  
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b. Komponen-komponen Pembelajaran 

1) Tujuan 

Tujuan secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan 

pembelajaran adalah “instructional effect” biasanya itu merupakan 

atau berupa pengetahuan dan ketrampilan. TPK dirumuskan akan 

mempermudah dalam menentukan kegiatan pembelajaran yang tepat. 

Setelah siswa melakukan kegiatan belajar mengajar, selain 

memperoleh hasil belajar seperti yang dirumuskan dalam TPK, 

mereka akan memperoleh apa yang disebut dampak pengiring. 

Dampak pengiring dapat berupa kesadaran akan sifat pengetahuan, 

tenggang rasa, kecermatan dalam berbahasa dan sebagainya. 

2) Subyek belajar 

Subyek belajar dalam pembelajaran merupakan komponen utama 

karena berperan sebagai subyek sekaligus obyek. Sebagai subyek 

karena siswa adalah individu yang melakukan proses belajar 

mengajar. Sebagai obyek karena kegiatan pembelajaran diharapkan 

dapat mencapai perubahan perilaku pada diri subyek belajar. 

3) Materi pelajaran 

Materi pelajaran juga merupakan komponen utama dalam proses 

pembelajaran karena materi pelajaran akan memberi warna dan 

bentuk dari kegiatan pembelajaran.  



 18

4) Strategi pembelajaran 

Strategi belajar merupakan pola umum mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektifitasnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

5) Media pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat atau wahana yang digunakan guru 

dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan 

pembelajaran. 

6) Penunjang 

Komponen penunjang yang di maksud  dalam sistem pembelajaran 

adalah fasilitas belajar, buku sumber, alat pembelajaran, bahan 

pelajaran dan sebagainya. 

c. Tujuan Pembelajaran 

Dalam rangka untuk mencapai tujuan kurikuler, maka suatu 

lembaga menyelenggarakan serangkaian kegiatan pmbelajaran secara 

teratur dan berkelanjutan. Masing-masing kegiatan mengandung tujuan 

tertentu yaitu suatu tuntutan agar subyek belajar setelah mengikuti proses 

pembelajaran diharapkan menguasai sejumlah pengetahuan. 

Tujuan pembelajaran tersebut dikenal dengan nama tujuan 

pembelajaran umum atau tujuan instruksional umum (TPU/TIU) dan 

tujuan pembelajaran khusus (TPK/TIK). Tujuan pembelajaran umum 

dikembangkan oleh tim pengembang kurikulum sedangkan tujuan 
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pembelajaran khusus dikembangkan oleh guru-guru (Achmad Sugandi, 

2004:22-23). 

5. Pendekatan Pembelajaran Kooperatif 

a. Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran adalah cara yang ditempuh guru 

dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat 

diadaptasi oleh siswa. (Suherman, 2003:6) 

b. Pembelajaran Kooperatif 

 Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar yang 

menempatkan siswa belajar dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 

siswa dengan tingkat kemampuan atau jenis kelamin atau latar belakang 

yang berbeda. (Wijayanti, 2002:1) 

Unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut. 

1) Siswa dalam kelompoknya haruslah beranggapan bahwa mereka 

”sehidup sepenanggungan bersama”. 

2) Siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam kelompoknya, 

seperti milik mereka sendiri. 

3) Siswa haruslah melihat bahwa semua anggota di dalam kelompoknya 

memiliki tujuan yang sama. 

4) Siswa haruslah membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di 

antara anggota kelompoknya. 
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5) Siswa akan dikenakan evaluasi atau diberikan hadiah/penghargaan 

yang juga akan dikenakan untuk semua anggota kelompok. 

6) Siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan ketrampilan 

untuk belajar bersama selama proses belajarnya. 

7) Siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual 

materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. 

Kebanyakan pembelajaran yang menggunakan model kooperatif 

dapat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

1) Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan 

materi belajarnya. 

2) Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah. 

3) Bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, 

jenis kelamin berbeda-beda. 

4) Penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu 

(Ibrahim, 2000:6-7). 

Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif adalah sebagai 

berikut. 

Fase Tingkah laku Guru 

Fase-1 

Menyampaikan tujuan 

Guru menyampaikan semua tujuan 

pelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran 
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dan memotivasi siswa tersebut dan memotivasi siswa belajar. 

Fase-2 

Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa 

dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan 

bacaan. 

Fase-3 

Mengorganisasikan siswa 

ke dalam kelompok-

kelompok belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana 

caranya membentuk kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok agar 

melakukan transisi secara efisien. 

Fase-4 

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok 

belajar pada saat mereka mengerjakan 

tugas mereka. 

Fase-5 

Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah dipelajari atau masing-

masing kelompok mempresentasikan hasil 

kerjanya. 

Fase-6 

Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai 

baik upaya maupun hasil belajar individu 

dan kelompok. 
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6. Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division (STAD) 

Student Teams Achievment Division (STAD) merupakan pendekatan 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Guru yang menggunakan 

STAD, juga mengacu kepada belajar kelompok siswa yang beranggotakan 4-5 

siswa yang merupakan campuran menurut tingkat prestasi, jenis kelamin, dan 

suku. Guru menyajikan pelajaran, dan kemudian siswa bekerja di dalam tim 

mereka untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai 

pelajaran tersebut. Akhirnya, seluruh siswa dikenai kuis tentang materi itu, 

pada waktu kuis ini mereka tidak dapat saling membantu. (Nur, 2000:26) 

Menurut Mohamad Nur (2005:20) STAD terdiri dari lima (5) 

komponen utama antara lain sebagai berikut. 

a. Presentasi Kelas 

Presentasi kelas dalam STAD berbeda dari pengajaran biasa 

hanya pada presentasi tersebut harus jelas-jelas memfokuskan pada unit 

STAD tersebut. Dengan cara ini, siswa menyadari bahwa mereka harus 

sungguh-sungguh memperhatikan presentasi kelas tersebut, karena dengan 

begitu akan membantu mereka mengerjakan kuis dengan baik, dan skor 

kuis mereka menentukan skor timnya. 

b. Kerja Tim 

Tim atau kelompok tersusun dari 4-5 siswa yang mewakili 

heterogenitas dalam kinerja akademik, jenis kelamin, dan suku. Fungsi 

utama tim adalah menyiapkan anggotanya agar berhasil menghadapi kuis. 
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Kerja tim tersebut merupakan ciri terpenting STAD. Tim tersebut 

menyediakan dukungan teman sebaya untuk kinerja akademik yang 

memiliki pengaruh berarti pada pembelajaran, dan tim menunjukkan saling 

peduli dan hormat, hal itulah yang memiliki pengaruh berarti pada hasil-

hasil belajar. 

c. Kuis 

Dalam mengerjakan kuis siswa tidak dibenarkan saling 

membantu selama kuis berlangsung. Hal ini menjamin agar siswa secara 

individual bertanggung jawab untuk memahami bahan ajar tersebut. 

d. Skor Perbaikan Individual 

Setiap siswa dapat menyumbang poin maksimum kepada timnya 

dalam sistem penskoran, namun tidak seorang siswa pun dapat melakukan 

seperti itu tanpa menunjukkan perbaikan atas kinerja masa lalu. Setiap 

siswa diberikan sebuah skor dasar, yang dihitung dari kinerja rata-rata siswa 

pada kuis serupa sebelumnya. Kemudian siswa memperoleh poin untuk 

timnya didasarkan pada berapa banyak skor kuis mereka melampaui skor 

dasar mereka. 

e. Penghargaan Tim 

Tim dapat memperoleh penghargaan apabila skor rata-rata 

mereka melampaui kriteria tertentu. 



 24

Skor tim dihitung berdasarkan presentase nilai tes mereka 

melebihi nilai tes sebelumnya. Kriteria perhitungan skor tersebut sebagai 

berikut. 

Skor Tes (Kuis) 
Sumbangan Skor Kelompok 

(Poin Perbaikan) 

Lebih dari 10 poin di bawah skor 

awal (perbaikan) 
5 

10 hingga 1 poin di bawah skor awal 

(dasar) 
10 

Skor dasar sampai 10 poin di atas 

skor awal (dasar) 
20 

Lebih dari 10 poin di atas skor awal 

(dasar) 
30 

Nilai sempurna (tidak berdasarkan 

skor awal) 
30 
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Menurut Mohamad Nur (2005:36) ada tiga (3) tingkat atau 

kriteria untuk penghargaan yang diberikan berdasarkan skor tim rata-rata 

adalah sebagai berikut. 

 Kriteria (Rata-

rata Tim) 
Penghargaan 

15 Tim baik (Good Teams) 

20 Tim hebat (Great Teams) 

25 Tim Super (Super Teams) 

 

Kelebihan dalam penggunaan pendekatan pembelajaran ini 

adalah sebagai berikut. 

1) Mengembangkan serta menggunakan ketrampilan berpikir kritis dan 

kerja sama kelompok. 

2) Menyuburkan hubungan antara pribadi yang positif di antara siswa 

yang berasal dari ras yang berbeda. 

3) Menerapkan bimbingan oleh teman. 

4) Menciptakan lingkungan yang menghargai nilai ilmiah. 

Kelemahan dalam penggunaan pendekatan pembelajaran ini 

adalah sebagai berikut. 

1) Sejumlah siswa mungkin bingung karena belum terbiasa dengan 

perlakuan seperti ini. 
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2) Guru pada permulaan akan membuat kesalahan-kesalahan dalam 

pengelolaan kelas, akan tetapi usaha yang sungguh-sungguh dan terus 

menerus akan dapat terampil menerapkan metode ini. 

7. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan uraian untuk menjawab pertanyaan “Apa 

yang harus digali, dipahami, dan dikerjakan oleh siswa?” Hasil belajar ini 

merefleksikan keleluasaan, kedalaman, dan kompleksitas (secara bergradasi) 

dan digambarkan secara jelas serta dapat diukur dengan teknik-teknik 

penilaian tertentu. Perbedaan tentang kompetensi dan hasil belajar terdapat 

pada batasan dan patokan-patokan kinerja siswa yang dapat diukur (Achmad 

Sugandi, 2004:63). 

8. Pokok Bahasan Penjumlahan dan Pengurangan Berbagai Bentuk Pecahan 

a. Menjumlahkan Pecahan 

1) Menjumlah dua pecahan berpenyebut tidak sama. 

(a).  Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
1 + 

5
3 = .... 
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Jika dua pecahan yang dijumlahkan penyebutnya tidak sama, 

maka kedua penyebutnya disamakan terlebih dahulu dengan 

cara mencari KPK-nya. 

.....
5
3

3
1

=+  

(penyebutnya 3 dan 5) maka KPK dari 3 dan 5 adalah 15. 

Selanjutnya, ( ) ( ) ( )
15
14

15
95

15
9

15
5

35
33

35
51

5
3

3
1

=
+

=+=
×
×

+
×
×

=+  

Jadi, 
15
14

5
3

3
1

=+  

 
(b). Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran 

Contoh: 

...
2
14

5
3

=+  

Penyebutnya 5 dan 2, 

4 sebagai bilangan utuh. 

KPK dari 5 dan 2 adalah 10. 

15
5

15
9 = 

15
14
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Maka,
10
154

10
114

10
114

10
5

10
6

10
54

10
6

2
14

5
3

=+=+=+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=+=+   

 

Dalam penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan 
campuran, maka pisahkan/uraikan dahulu pecahan 
campurannya, 

 

 

2
14

2
14 +=  

Jumlahkan pecahan dengan pecahan,kemudian gabungkan 
hasilnya dengan bilangan utuh. 

 

 

 

(c). Penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran 

Contoh: 

( )

( ) ( )

( )

15
87

15
87

3
15
5

15
37

2
3
1

5
143

1
3
14

5
13

3
14

5
13

=

+=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +++=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=+

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langkah-langkahnya: 

(1). uraikanlah kedua pecahan campuran itu, 

(2). kelompokkan bilangan utuh ditambah bilangan utuh dan 

bilangan pecah ditambah bilangan pecah, kemudian 
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(3). bilangan utuh ditambah bilangan pecah yang telah 

disamakan penyebutnya. 

2) Menjumlah tiga pecahan berpenyebut tidak sama secara berurutan 

Cara penjumlahan tiga pecahan berpenyebut tidak sama, sama seperti 

penjumlahan dua pecahan sebelumnya. Penyebut harus disamakan 

terlebih dahulu dengan mencari KPK dari ketiga penyebut. 

Contoh: 

....
5
2

6
2

4
3

=++  

Penyebutnya adalah 4, 6 dan 5; 

KPK dari 4, 6 dan 5 adalah 60. 

Maka, 
60
291

60
89

60
24

60
20

60
45

5
2

6
2

4
3

==++=++  

Jadi, 
60
291

5
2

6
2

4
3

=++  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dalam pengerjaan penjumlahan pecahan yang berpenyebut tidak sama, 

samakan terlebih dahulu penyebutnya. 

Caranya yaitu dengan menentukan KPK dari penyebut-penyebut 

pecahan tersebut. 

Perlu diingat 
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b. Mengurangkan Pecahan 

1) Mengurangkan pecahan dari bilangan asli 

Contoh: 

(a).    ...
4
16 =−  

(b).    ...
4
24 =−  

Cara 1 

(a).       ( ) ( )
4
35

4
23

4
124

4
1

4
24

4
1

4
46

4
16 ==

−
=−=−

×
=−  

(b).       ( ) ( )
4
23

4
14

4
216

4
2

4
16

4
2

4
44

4
24 ==

−
=−=−

×
=−  

 

 

Bilangan asli dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 

Pembilangnya dapat dicari dengan cara bilangan asli dikalikan 

penyebut pecahan pengurang. 

  Bilangan asli dikalikan dengan penyebut
  pengurang. 
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Cara 2 

(a). 
4
35

4
35

4
1

4
45

4
1

4
45

4
16 =+=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+=−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=−  

(b). 
4
23

4
23

4
2

4
43

4
2

4
43

4
24 =+=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+=−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=−  

Bilangan utuh ditambah dengan hasil pengurangan 

pecahan dengan pecahan. 

Bilangan asli diuraikan menjadi bilangan utuh dan 

pecahan. Samakan penyebutnya dengan penyebut 

pecahan pengurang. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Mengurangkan pecahan berpenyebut tidak sama 

(a). Mengurangkan pecahan biasa dari pecahan biasa 

Contoh: 

...
4
2

6
5

=−  

Penyebutnya adalah 6 dan 4. 

KPK dari 6 dan 4 adalah 12. 

Maka, 
12
4

12
610

12
6

12
10

4
2

6
5

=
−

=−=−  

Jadi, 
12
4

4
2

6
5

=−  



 32

(b). Mengurangkan pecahan biasa dari pecahan campuran 

Cara 1 

Dalam pengurangan pecahan campuran dengan pecahan biasa, 

samakan dahulu penyebutnya. 

Contoh 1. 

          ...
4
1

6
41 =−  

Penyebutnya adalah 6 dan 4. 

1 sebagai bilangan utuh, KPK dari 6 dan 4 adalah 12. 

Maka, 

12
51

12
51

12
3

12
81

12
3

12
81

12
3

12
81

4
1

6
41 =+=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+=−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=−=−

 

Jadi, 
12
51

4
1

6
41 =− . 

Contoh 2. 

...
4
3

5
13 =−  

Penyebutnya adalah 5 dan 4. 

3 sebagai bilangan utuh,KPK dari 5 dan 4 adalah 20. 

Maka, 

20
92

20
92

20
15

20
242

20
15

20
4

20
202

20
15

20
43

4
3

5
13 =+=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+=−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++=−=−
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Jadi, 
20
92

4
3

5
13 =− . 

Cara 2 

Pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa, kemudian 

pecahan biasa dikurangi pecahan biasa; hasil akhirnya dapat 

dijadikan pecahan campuran. 

12
112

12
35

12
4

12
39

3
1

4
13

3
1

4
13 ==−=−=− . 

(c). Mengurangkan pecahan campuran dari pecahan campuran 

Cara 1 

Bilangan utuh dipisahkan. 

Contoh: 

( )

20
12

20
12

20
4

20
52

5
1

4
124

5
12

4
14

5
12

4
14

=

+=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=−

 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 

(1). Pecahan diuraikan. 

(2). Bilangan utuh dikurangi bilangan utuh dan pecahan 

dikurangi pecahan (penyebut disamakan). 

(3). Bilangan utuh ditambah dengan pecahan. 
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Cara 2 

Pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. 

Contoh: 

2
12

12
25

12
32

12
57

6
16

4
19

6
42

4
34

=

=

−=

−=−

 

(d). Mengurangi suatu pecahan secara berturut-turut. 

Cara pengurangan untuk tiga pecahan berpenyebut tidak sama 

hendaknya ketiga penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. 

Caranya tentukanlah KPK dari penyebut pecahan tersebut. 

Contoh: 

 

60
1

60
202445

60
20

60
24

60
45

6
2

5
2

4
3

=

−−
=

−−=−−

 

 

c. Operasi Hitung Campuran Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam menjumlahkan atau mengurangkan 

pecahan adalah sebagai berikut. 

1) Penyebut harus disamakan. 
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2) Pengerjaan dilakukan urut dari depan atau sebelah kiri. 

Menyelesaikan soal yang mengandung penjumlahan dan pengurangan 

pecahan. 

Contoh: 

(a). 
3
1

6
4

4
3

−+  

Penyebutnya adalah 4, 6 dan 3. 

KPK dari 4, 6 dan 3 adalah 12. 

Jadi, 
12
13

12
489

12
4

12
8

12
9

3
1

6
4

4
3

=
−+

=−+=−+  

(b). 
5
4

4
1

6
5

+−  

Penyebutnya adalah 6, 4 dan 5. 

KPK dari 6, 4 dan 5 adalah 60. 

Jadi, 
60
47

60
121550

60
12

60
15

60
50

5
4

4
1

6
5

=
+−

=+−=+−  

d. Penjumlahan Pecahan Desimal dan Pecahan Persen. 

Untuk dapat mengerjakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan 

pecahan desimal dan pecahan persen dapat kita lakukan dengan 

menyusun ke bawah dan letak nilai tempat harus lurus. 

1) Penjumlahan dua pecahan desimal dan pecahan persen. 

Contoh: 

(a). 0,6 + 0,3 = 0,9 
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Caranya:  
9,0
3,0
6,0

+ 

(b). 45% + 35% = 80% 

Caranya:  
%80
%35
%45

+ 

2) Penjumlahan tiga pecahan desimal dan pecahan persen. 

Contoh: 

(a). 0,5 + 0,2 + 0,1 = 0,8 

Cara: 

Langkah 1. Langkah 2. 

7,0
2,0
5,0

  
8,0
1,0
7,0

+ + 

(b). 39% + 28% + 18% = 85% 

Langkah 1. Langkah 2. 

%67
%28
%39

  
%85
%18
%67

+ + 

e. Operasi Hitung Campuran Pecahan Desimal, Pecahan Biasa dan Pecahan 

Persen. 

Untuk dapat mengerjakan operasi hitung campuran, kita harus mengubah 

menjadi bentuk pecahan yang sama. 
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Contoh: 

1) 6,0%15
4
12,0 =++  

Cara: 

15,0
100
15%15

25,0
100
25

4
1

2,02,0

==

==

=

 

Penjumlahannya: 

60,0
15,0
25,0
2,0

 
+ 

2) 825,0
8
58,0%65 =−+  

Cara: 

Langkah 1. Langkah 2. Langkah 3. 

625,0
1000
625

8
5

8,08,0

65,0
100
65%65

==

=

==

   
45,1
8,0
65,0

825,0
625,0
45,1

- + 
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f. Memecahkan Masalah Sehari-hari yang Melibatkan Penjumlahan dan 

Pengurangan Pecahan. 

Di dalam menyelesaikan masalah ini, ingatlah kembali cara pengerjaan 

pecahan dan langkah-langkah menyelesaikan soal cerita. 

Contoh: 

Susi mempunyai kain baju 
4
12  m, diberikan kepada adiknya 

8
5  m, 

kemudian ia membeli lagi 
2
11  m. Berapa m-kah panjang kain baju Susi 

sekarang? 

Jawab: 

8
13

8
92

8
41

8
5

8
22

2
11

8
5

4
12 ==+−=+−  

Jadi, panjang kain baju Susi sekarang adalah 
8
13  m. 

 

B. Kerangka Berpikir 

Dalam proses belajar mengajar akan lebih baik bila siswa secara aktif 

terlibat dalam proses penemuan pertalian-pertalian atau hubungan dari informasi 

yang diperoleh. Dengan adanya aktivitas belajar ini akan menghasilkan 

kemampuan belajar dan peningkatan pengetahuan. Proses belajar tidak mungkin 

akan berhasil tanpa adanya aktivitas belajar itu sendiri. Itulah sebabnya aktivitas 

merupakan prinsip yang penting dalam interaksi belajar mengajar. 
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Minat erat sekali hubungannya dengan suka atau tidak suka, tertarik 

atau tidak tertarik dan senang atau tidak senang. Minat tidak tercetus dengan 

sendirinya, tetapi sesuatu yang terwujud disebabkan oleh pengaruh-pengaruh 

tertentu seperti penguasaan terhadap materi pelajaran. Perasaan senang akan 

menimbulkan minat, yang diperkuat lagi oleh sikap yang positif. Yang jelas 

perasaan tidak senang akan menghambat dalam belajar, karena tidak melahirkan 

sikap positif dan tidak menunjang minat belajar siswa. Penyebab turunnya minat 

belajar siswa antara lain karena kurangnya motivasi dalam diri siswa itu sendiri. 

Turunnya minat belajar ini akan berdampak negatif pada hasil belajar, karena 

sesuatu yang dilakukan tanpa dilandasi niat, kemauan dan usaha yang keras hanya 

akan sia-sia dan memberikan hasil yang tidak maksimal. Dengan demikian, 

aktivitas dan minat belajar siswa menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam 

pembelajaran.  

 

C. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka rumusan hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Ada pengaruh antara aktivitas belajar dan minat siswa dalam pembelajaran 

STAD secara bersama-sama terhadap hasil belajar matematika. 

2. Ada pengaruh aktivitas belajar dalam pembelajaran STAD secara parsial 

terhadap hasil belajar matematika. 

3. Ada pengaruh minat siswa dalam pembelajaran STAD secara parsial terhadap 

hasil belajar matematika. 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penentuan Obyek Penelitian 

1. Populasi dan sampel 

a. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V 

Sekolah Dasar Negeri Kalirejo Dabin Kabupaten Kudus. 

b. Sampel 

Setelah dilakukan sampling, terpilihlah SD Negeri Kalirejo 01. 

Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas V 

SD Negeri Kalirejo 01. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik 

random sampling, karena diasumsikan populasi bersifat homogen. 

Asumsi ini didasarkan pada ciri-ciri yang relatif sama yang dimiliki 

populasi, antara lain sebagai berikut. 

1). Siswa mendapat materi berdasarkan kurikulum yang sama. 

2). Siswa yang menjadi obyek penelitian duduk pada kelas yang sama. 

3). Siswa mendapat waktu pelajaran yang sama. 

2. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini, variabel yang diambil adalah sebagai berikut. 

a. Variabel perantara, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Teams Achievement Division (STAD). 

40 
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b. Variabel bebas, yaitu aktivitas belajar siswa kelas V SD N Kalirejo 01 

 dan minat siswa kelas V SD N Kalirejo 01 ( 1X ) ( )2X . 

c. Variabel terikat, yaitu hasil belajar matematika siswa kelas V SD N 

Kalirejo 01 pada pokok bahasan pecahan ( )Y . 

3. Indikator Penelitian 

Indikator dalam penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar 

mata pelajaran matematika, frekuensi bertanya di kelas, frekuensi 

mengemukakan pendapat dalam suatu diskusi, keseriusan dalam 

mendengarkan penjelasan guru, kemauan mengerjakan tugas, perasaan 

senang pada mata pelajaran matematika dan kehadiran. 

4. Desain Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti pada saat penelitian 

adalah sebagai berikut. 

a. Dengan teknik random sampling, ditentukan sampel penelitian yaitu 

siswa kelas V SD N Kalirejo 01. 

b. Menentukan kelas uji coba di luar sampel penelitian yaitu siswa kelas 

V SD N Kalirejo 03. 

c. Mengambil data nilai tes pada materi sebelumnya, untuk menentukan 

pembagian kelompok. Kelompok dibentuk berdasarkan siswa yang 

berkemampuan tinggi, sedang dan rendah. 

d. Membuat instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. 

e. Menyusun kisi-kisi tes. 

f. Menyusun instrumen tes uji coba berdasarkan kisi-kisi tes yang ada. 
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g. Mengujicobakan instrumen tes uji coba, di mana instrumen tes itu 

akan digunakan sebagai tes hasil belajar. 

h. Menganalisis data hasil uji coba untuk mengetahui taraf kesukaran, 

daya pembeda, validitas dan reliabilitas. 

i. Menentukan soal-soal yang memenuhi syarat berdasarkan poin h). 

j. Menyampaikan langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. 

k. Melaksanakan pembelajaran. 

l. Mengadakan observasi dan mengumpulkan data-data yang diperlukan 

dalam penelitian. 

m. Melaksanakan tes. 

n. Menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan metode yang telah 

ditentukan. 

o. Menyusun hasil penelitian. 

 

B. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Perencanaan 

Kegitan perencanaan meliputi  identifikasi tujuan pembelajaran 

matematika, kajian teoritis tentang kurikulum KTSP matematika SD, 

analisis pembelajaran matematika di lapangan da keadaan siswa. 

2. Menentukan instrumen yang akan digunakan sebagai alat ukur dan alat 

pembelajarannya. 

3. Penulisan item-item untuk masing-masing instrumen yang digunakan. 
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4. Untuk instrumen tes hasil belajar dilengkapi dengan pedoman 

mengerjakan dan jawaban. 

5. Melakukan uji coba instrumen. 

6. Penganalisisan hasil. 

7. Mengadakan refleksi terhadap item-item yang dirasa kurang sesuai, 

setelah itu baru dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpul Data 

a. Tes. 

b. Angket. 

c. Lembar observasi berupa check list. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Tes 

Tes adalah serentetan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur ketrampilan, pengetahuan, sikap, intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Rianto, 

1963:83). Tes dibuat untuk mengukur sejauh mana siswa dapat 

memahami atau mengerti materi yang diajarkan oleh guru. 

Sebelumnya perlu dilakukan analisis butir soal dari soal pada tes 

tersebut. 

Pemberian tes dilakukan setelah akhir pokok bahasan 

pecahan. Dalam penelitian ini, tes digunakan untuk memperoleh data 

tentang hasil belajar matematika. 
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b. Angket 

Angket adalah alat untuk mengumpulkan data yang berupa 

daftar pertanyaan yang disampaikan kepada responden untuk dijawab 

secara tertulis. Jenis angket yang dipergunakan adalah jenis angket 

tertutup. Angket tertutup merupakan angket yang menghendaki 

jawaban pendek atau jawabannya diberikan dengan membubuhkan 

tanda tertentu. Daftar pertanyaan disusun dengan disertai alternatif 

jawaban, responden diminta untuk memilih salah satu jawaban dari 

alternatif jawaban yang tersedia (Rianto, 1996:70). 

Dalam penelitian ini angket dibuat untuk mengukur minat 

siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD. Menurut Rianto 

(1996:73) prosedur penyusunan instrumen yang berupa angket secara 

operasional dapat diuraikan sebagai berikut. 

1) Merumuskan tujuan yang akan dicapai melalui kuesioner (angket). 

2) Setelah tujuan dirumuskan, tetapkan variabel-variabel yang akan 

diangkat dalam penelitian. 

3) Dari variabel-variabel yang telah ditetapkan, jabarkan indikator-

indikator variabelnya. 

4) Dari indikator variabel tersebut, jabarkan ke dalam deskriptor-

deskriptor yang selanjutnya dirumuskan dalam item pertanyaan. 

Angket ini diberikan kepada siswa setelah pembelajaran 

dilakukan/setelah dikenai kondisi buatan. Teknik ini digunakan untuk 
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mengambil data tentang minat siswa dalam pembelajaran kooperatif 

tipe STAD terhadap mata pelajaran matematika. 

c. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

menggunakan pengmatan terhadap obyek penelitian. Observasi yang 

akan dilakukan adalah observasi langsung, dalam artian mengadakan 

pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang 

diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya 

maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan. 

Petunjuk yang bersifat umum yang mendasari pelaksanaan obervasi 

menurut Winarno Surachmad dalam Rianto (1996:78) adalah sebagai 

berikut. 

1) Lebih dahulu harus ditetapkan bahwa metode observasi 

merupakan metode yang tepat untuk tujuan penelitian. 

2) Bila observasi ini merupakan teknik yang tepat, kita harus mulai 

merinci segala unsur data misal sifatnya, banyaknya dan unsur-

unsur lain yang mungkin penting dalam penelitian. 

3) Bila telah jelas jenis dan jumlah data yang harus dikumpulkan dan 

penggunaannya, maka perlu dipikirkan bagaimana cara kita 

mencatat dan menyusun data tersebut. 

4) Apabila dalam poin ke-3, ternyata membutuhkan alat-alat 

pembantu data, maka alat-alat tersebut harus disediakan. 
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5) Kini tibalah saatnya untuk mengadakan observasi guna 

pengumpulan data. 

Petunjuk yang dikemukakan di atas memang tampak 

mengacu kepada petunjuk prosedur umum dalam observasi. 

Sedangkan menurut Rummel dalam Rianto (1996:78), petunjuk dalam 

menggunakan metode observasi adalah sebagai berikut. 

1) Memperoleh dahulu pengetahuan tentang apa yang akan 

diobservasi. 

2) Menyelidiki tujuan-tujuan umum atau khusus dari masalah-

masalah penelitian untuk menentukan apa yang harus diobservasi. 

3) Membuat suatu cara untuk mencatat hasil-hasil observasi. 

4) Mengadakan batasan yang tegas mengenai macam-macam tingkat 

yang akan digunakan. 

5) Mempertimbangkan observasi secara cermat dan kritis. 

6) Catat tiap-tiap gejala secara terpisah. 

7) Mengetahui baik-baik alat-alat pencatatan dan tata cara mencatat 

sebelum melakukan observasi. 

Lembar observasi dilakukan dengan menggunakan check 

list. Check list atau daftar cek terdiri dari daftar item yang berisi 

faktor-faktor yang diselidiki. Jenis alat ini mensistematisasi dan 

memudahkan perekaman hasil observasi. Lembar observasi ini 

digunakan untuk mengukur aktivitas belajar siswa. 
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D. Analisis Instrumen 

Adapun analisis insstrumen yang digunakan dalam pengujian 

instrumen ini meliputi: taraf kesukaran, daya pembeda, validitas dan 

reliabilitas butir soal. 

1. Analisis taraf kesukaran butir soal 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau terlalu sukar. 

Adapun langkah-langkah untuk menghitung taraf kesukaran butir tes 

adalah sebagai berikut. 

a. Skor tes hasil ujicoba diurutkan dari skor tertinggi sampai terendah. 

b. Mengelompokkan seluruh peserta tes menjadi dua kelompok yaitu 

kelompok atas dan kelompok bawah. 

Rumus yang digunakan adalah: 

   
JS
BP =  

Di mana: P = indeks kesukaran 

 B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

 JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran yang sering 

diklasifikasikan sebagai berikut. 

 

 

 

a. Soal dengan 0,00 ≤  0,30 adalah soal sukar. 

b. Soal dengan 0,30 ≤  0,70 adalah soal sedang. 

c. Soal dengan 0,70 ≤  1,00 adalah soal mudah. 

          (Arikunto, 2002:207) 
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2. Analisis daya pembeda 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kesanggupan soal tersebut dalam 

membedakan siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa 

berkemampuan rendah. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung daya pembeda adalah: 

   BA
B

B

A

A PP
J
B

J
BD −=−=     (Arikunto, 2002:213)   

di mana: D = indeks diskriminasi (daya pembeda), 

 J = jumlah peserta tes, 

 JA = banyaknya peserta kelompok atas, 

 JB = banyaknya peserta kelompok bawah, 

 BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab 

soal itu dengan benar, 

 BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang 

menjawab soal itu dengan benar, 

 
A

A
A J

BP = = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab 

benar, 

 
B

B
B J

BP =  = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab 

benar. 

Klasifikasi daya pembeda: 

0,20D0,00 ≤≤ : jelek (poor), 

0,40D0,20 ≤< : cukup (satisfactory), 
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0,70D0,40 ≤< : baik (good), 

1,00D0,70 ≤< : baik sekali (excellent), 

D < 0 : semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang mempunyai nilai D 

negatif sebaiknya dibuang saja. 

          (Arikunto, 2002:218)  

3. Analisis validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan atau 

kevalidan suatu instrumen. Rumus yang digunakan adalah: 

   
)}()}{({

))((
2222 YYNXXN

YXXYNrXY
Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=  

            (Arikunto, 2002:72) 

keterangan:  = koefisien korelasi antara X dan Y, XYr

 N = jumlah subyek atau siswa, 

  = skor tiap butir, ∑X

  = skor total. ∑Y

Kriteria pengujian validitas dikonsultasikan dengan harga product moment 

pada tabel, jika  maka item soal tersebut dikatakan valid. tabelhitung rr >

4. Analisis reliabilitas 

Seperangkat tes dikatakan reliabel apabila tes tersebut dapat memberikan 

hasil yang tetap, artinya apabila tes dikenakan pada sejumlah subyek yang 

sama pada lain waktu, maka hasilnya akan tetap sama atau relatif sama. 

Untuk mencari reliabilitas soal bentuk pilihan ganda digunakan rumus KR-

20, yaitu: 
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⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
= ∑

211 1
1 s

pq
n

nr  

di mana, 

  = reliabilitas, 11r

 p = proporsi subyek yang menjawab item dengan benar, 

 q = proporsi subyek yang menjawab item dengan salah, 

  = jumlah hasil perkalian antara p dan q, ∑ pq

 s = standar deviasi dari tes (akar dari varians), 

 n = banyaknya butir. 

         (Arikunto, 2002:100) 

Kriteria reliabilitas adalah sebagai berikut: 

0,20r0,00 11 <≤  = sangat rendah, 

0,40r0,20 11 <≤  = rendah, 

0,60r0,40 11 <≤  = sedang, 

0,80r0,60 11 <≤  = tinggi, 

1,00r0,80 11 ≤≤  = sangat tinggi.       (Slameto,2001:210) 

 

E. Analisis Hasil Uji Coba 

Sebelum instrumen tes digunakan sebagai tes hasil belajar, 

instrumen tes terlebih dahulu diujicobakan pada kelas uji coba. Uji coba 

instrumen tes hasil belajar matematika ini diberikan kepada siswa kelas V SD 
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N Kalirejo 03. Nama siswa dan kode responden uji coba dapat dilihat pada 

lampiran 7. 

1. Validitas 

Setelah tes pokok bahasan Pecahan diujicobakan kepada 28 siswa 

kelas V SD N Kalirejo 03, dengan taraf signifikansi 5 % dan jumlah item 

soal 25 didapat  sebesar 0,396. Dari hasil perhitungan, ternyata dari 25 

item soal terdapat 4 item soal yang tidak valid, yaitu item soal nomor 4, 

13, 15, dan 16. Item soal tidak valid dikarenakan . Hasil 

perhitungan validitas dapat dilihat pada lampiran 8. 

tabelr

tabelhitung rr <

2. Reliabilitas 

Setelah tes pokok bahasan Pecahan diujicobakan kepada 28 siswa 

kelas V SD N Kalirejo 03, dengan jumlah item soal 25 diperoleh = 0,84. 

Reliabilitas ini dihitung dengan rumu KR-20. Dapat disimpulkan bahwa 

reliabilitas butir soal dalamkategorri sangat tinggi (Slameto, 2001:210). 

Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 8. 

11r

3. Taraf Kesukaran 

Dari hasil perhitungan taraf kesukaran tes uji coba pokok bahasan 

Pecahan, terdapat 3 item soal sulit yaitu item soal nomor 17, 21, dan 22. 

Item soal sedang ada 12 soal yaitu soal nomor 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 

18, 19, dan 23. Sedangkan untuk item soal mudah ada 10 soal yaitu soal 

nomor 3, 4, 5, 9, 12, 13, 15, 20, 24, dan 25. Hasil perhitungan dapat dilihat 

pada lampiran 8. 
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4. Daya Pembeda 

Dari hasil perhitungan daya beda soal tes uji coba pokok bahasan 

Pecahan terdapat 10 item soal baik yaitu soal nomor 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 

18, 21, dan 23. Untuk item soal cukup ada 12 yaitu soal nomor 1, 3, 9, 12, 

13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, dan 25. Sedangkan item soal jelek ada 3 soal 

yaitu soal nomor 4, 15, dan 16. Hasil perhitungan dapat dilihat pada 

lampiran 8. 

 

F. Analisis Data 

1. Uji Pendahuluan 

Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji 

pendahuluan yaitu uji normalitas data. 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal tidaknya 

data yang dianalisis. Pengujian yang digunakan adalah Chi Kuadrat 

dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Menyusun data dalam tabel distribusi frekuensi. 

Menentukan banyaknya kelas interval (k) 

nlog3,31k +=  

n : banyaknya objek penelitian. 

 
intervalkelasbanyaknya

terkecildataterbesardataInterval −
=  
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b. Menghitung rata-rata ( )X  dan simpangan baku (s) 

X dan,
Fi
XF ii

∑
∑=  

( )
( )1NN

XFXFN
s

2
ii

2
ii

−

−
= ∑ ∑  

c. Mencari harga z-skor dari setiap batas kelas X dengan rumus: 

s
XXz −

=  

d. Menghitung frekuensi yang diharapkan (Oi) dengan cara mengalikan 

besarnya ukuran sampel dengan peluang atau luas daerah di bawah 

kurva normal untuk interval yang bersangkutan. 

e. Menghitung staatistik Chi Kuadrat dengan rumus sebagai berikut. 

( )∑
=

−
=

k

1i i

2
ii2

E
EOχ     (Sudjana, 1992:2763) 

Keterangan: 

2χ  = harga Chi Kuadrat 

Oi = frekuensi hasil pengamatan 

Ei = frekuensi yang diharapkan 

Jika  dengan derajat kebebasan dk = k-3 dan taraf 

signifikansi 5 %, maka data yang diperoleh berdistribusi normal. 

2
tabel

2
hitung χχ ≤
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Uji Normalitas 

a. Uji Normalitas Data Aktivitas Belajar 

Dari hasil perhitungan uji normalitas, diperoleh harga , 

sedangkan  yang diperoleh dari tabel adalah 7,81. Karena 

 < 7,81 = , maka dapat disimpulkan bahwa data 

aktivitas belajar siswa berdistribusi normal (Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 15. 

2,30χ 2
hitung =

(
2
0,95;3χ )

)

)

)

)

)

2,30χ 2
hitung = (

2
0,95;3χ

b. Uji Normalitas Data Minat Siswa 

Dari hasil perhitungan uji normalitas, diperoleh harga , 

sedangkan  yang diperoleh dari tabel adalah 7,81. Karena 

 < 7,81 = , maka dapat disimpulkan bahwa data 

minat siswa berdistribusi normal (Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 16. 

4,78χ 2
hitung =

(
2
0,95;3χ

4,78χ 2
hitung = (

2
0,95;3χ

c. Uji Normalitas Data Hail Belajar Matematika 

Dari hasil perhitungan uji normalitas, diperoleh harga , 

sedangkan  yang diperoleh dari tabel adalah 7,81. Karena 

 < 7,81 = , maka dapat disimpulkan bahwa data 

hasil belajar matematika siswa berdistribusi normal (Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 17. 

2,93χ 2
hitung =

(
2
0,95;3χ

2,93χ 2
hitung = (

2
0,95;3χ
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2. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah 

sebagai berikut. 

a. Analisis Regresi Ganda 

1) Model 

         (Sudjana, 2003:70) 22110

^
XbXbbY ++=

2) Uji Keberartian Regresi Linier Ganda 

Uji keberartian regresi linier ganda digunakan untuk menentukan 

apakah regresi linier yang diperoleh dari penelitian ada artinya jika 

digunakan untuk membuat simpulan tentang hubungan antar 

variabel bebas X1 dan X2 dengan variabel terikat Y. 

Untuk menguji keberartian regresi linier ganda digunakan rumus: 

  

( )

( )
( )1kn

SJK
k
RegJK

F

−−

=    

     (Sudjana, 2003:91) 

di mana, 

( )
( ) ( )

siswabanyaknyan
peubahbanyaknyak
RegJKySJK

yxbyxbRegJK
2

2211

=
=

−=

+=

∑
∑ ∑

 

Jika  maka regresi berarti, dan jika  maka 

regresi tidak berarti, dengan 

tabelhitung FF > tabelhitung FF ≤

%5α = , dk pembilang = k dan dk 

penyebut = n - k – 1. 
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b. Analisis Korelasi Ganda 

1) Koefisien Korelasi Ganda 

  ( )
∑

= 2
2

y
RegJKR  

                    (Sudjana, 2003:107) 

2) Uji Keberartian Koefisien Korelasi Ganda 

( )
( )1kn

R1
k

R

F 2

2

−−
−

=  

        (Sudjana, 2003:108) 

Jika  maka koefisien korelasi ganda berarti, dan jika 

 maka koefisien korelasi ganda tidak berarti, dengan 

, dk pembilang = k dan dk penyebut = n - k – 1. 

tabelhitung FF >

tabelhitung FF ≤

%5α =

c. Analisis Korelasi Parsial 

1) Koefisien Korelasi Parsial 

Koefisien korelasi parsial antara X1 dan Y jika X2 tetap. 

  
( ) ( )

2
y2

2
y1.2

2
y22

y1.2 r1
R1r1

r
−

−−−
=  

Koefisien korelasi parsial antara X2 dan Y jika X1 tetap. 

  
( ) ( )

2
y1

2
y1.2

2
y12

y2.1 r1
R1r1

r
−

−−−
=  

                    (Sudjana, 2003:125) 
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di mana, 

( )( )
( ){ } ( ){ }

( )( )
( ){ } ( ){ }22

2
2
2

212

2y2

22
1

2
1

11

1y1

YYNXXN

YXYXN

XdanYantarakorelasikoefisienr

YYNXXN

YXYXN

XdanYantarakorelasikoefisienr

∑∑∑ ∑
∑∑ ∑

∑∑∑ ∑
∑∑ ∑

−−

−
=

=

−−

−
=

=

  (Sudjana, 1992:369) 

2) Uji Keberartian Koefisien Korelasi Parsial 

 
2
y2.1

y2.1

2
y1.2

y1.2

r1

3nr
tdan

r1

3nr
t

−

−
=

−

−
=  

         (Sudjana, 2003:130) 

di mana, 

tetap.XjikaYdenganXantaraparsialkorelasikoefisienr

tetapXjikaYdenganXantaraparsialkorelasikoefisienr

12y2.1

21y1.2

=

=

 

Jika  maka koefisien korelasi parsial berarti, dan jika 

 maka koefisien korelasi parsial tidak berarti, dengan 

, dk = n - k -1. 

tabelhitung tt >

tabelhitung tt ≤

%5α =

Besarnya nilai korelasi menurut Young (Trihendradi, 2004:178) 

dikategorikan sebagai berikut. 

(a). 0,7 – 1,00 baik positif maupun negatif, menunjukkan derajat 

hubungan yang tinggi. 

(b). 0,4 – 0,7 baik positif maupun negatif, menunjukkan derajat 

hubungan yang substansial. 
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(c). 0,2 – 0,4 baik positif maupun negatif, menunjukkan derajat 

hubungan yang rendah. 

(d). < 0,2 baik positif maupun negatif, hubungan dapat diabaikan. 

 

d. Koefisien Determinasi 

Besarnya pengaruh antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y 

dapat ditunjukkan dengan koefisien determinasi yang berupa persen 

variansi yang terjadi pada variabel Y yang dipengaruhi oleh variabel 

X1 dan X2. Besarnya koefisien determinasi dirumuskan sebagai harga 

dari koefisien  adalah koefisien 

determinasi yang menunjukkan pengaruh variabel X

22
y21

2
y12

2 Rdengan,rdanr,R

1 dan X2 terhadap 

Y,  adalah koefisien determinasi yang menunjukkan pengaruh 

variabel X

2
y12r

1 terhadap Y jika X2 tetap, sedangkan  adalah koefisien 

determinasi yang menunjukkan pengaruh variabel X

2
y21r

2 terhadap Y jika 

X1 tetap. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Persamaan Regresi 

Persamaan estimasi regresi yang diperoleh dari perhitungan adalah  

^
Y  = 1,12 + 0,64 X1 + 0,38X2

(Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 18). 

2. Uji Keberartian Regresi Linear Ganda 

Dari perhitungan diperoleh  harga Fhitung = 21,7, sedangkan Ftabel dengan 

dk pembilang 2 dan dk penyebut 29, serta taraf kepercayaan 5% adalah 

3,33. Karena Fhitung = 21,7 > 3,33 = Ftabel, maka dapat disimpulkan bahwa 

persamaan regresi ganda berarti (signifikan). Jadi persamaan regresi di 

atas dapat digunakan untuk membuat kesimpulan mengenai hubungan dan 

pertautan antara Y dan X1 dan X2 (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 18). 

3. Koefisien Korelasi Ganda 

Dari hasil perhitungan diperoleh koefisien korelasi ganda R = 0,7742 

(Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 18). 

4. Uji Keberartian Koefisien  Korelasi Ganda 

Dari perhitungan harga Fhitung = 21,7, sedangkan harga Ftabel dengan dk 

pembilang 2 dan dk penyebut 29, serta taraf kepercayaan 5% adalah 3,33. 

Karena Fhitung = 21,7 > 3,33 = Ftabel, maka dapat disimpulkan bahwa 

koefisien korelasi ganda berarti (signifikan). Jadi dapat dibuat kesimpulan 

59 
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dari R yang diperoleh (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 18). 

5. Koefisien Korelasi Parsial 

Dari perhitungan diperoleh ry12 = 0,7787, dimana ry12 menyatakan 

hubungan antara variabel X1 dengan variabel Y jika X2 dikontrol (tetap). 

Sedangkan = 0,3871, di mana  menyatakan hubungan antara 

variabel X

y21r y21r

2 dengan variabel Y jika X1 dikontrol (tetap) (Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 18). 

6. Uji Keberartian Koefisien Korelasi Parsial 

Untuk menguji keberartian koefisien korelasi parsial digunakan statistik t. 

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh t12 = 6,6838 dan t21 = 2,2616, 

sedangkan ttabel untuk taraf kepercayaan 5% dan dk = 29 adalah 1,70. 

Karena harga t12 dan t21 > ttabel, maka masing-masing koefisien korelasi 

berarti (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 18). 

7. Koefisien Determinasi 

Untuk koefisien korelasi antara Y dengan X1 dan X2 secara serempak: 

Koefisien determinasi = R2 x 100 % =0,5994 x 100% = 59,94% 

Untuk koefisien korelasi antara Y dengan X1, jika X2 tetap: 

Koefisien determinasi = x 100% = 0,6064 x 100% = 60,64%. 2
y12r

Untuk koefisien korelasi antara Y dengan X2, jika X1 tetap: 

Koefisien determinasi = x 100% = 0,1498 x 100% = 14,98%. 2
y21r

(Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 18). 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh persamaan estimator regresi 

linear ganda  yang berbentuk  = 1,12 + 0,64 X
^
Y 1 + 0,38X2. Hasil uji dengan 

statistik F menyatakan bahwa persamaan regresi linear ganda tersebut berarti, 

artinya persamaan tersebut dapat digunakan untuk menaksir harga  jika X
^
Y 1 

dan X2 diketahui. Persamaan tersebut mempunyai nilai awal 1,12, artinya 

untuk X1 = 0 dan X2 = 0, persamaan tersebut masih memberikan nilai  

sebesar 1,12. Artinya dalam diri siswa telah terdapat potensi kecenderungan 

berprestasi yang rata-rata sebesar 1,12. Ini membuktikan bahwa nilai  tidak 

hanya dipengaruhi oleh X

^
Y

^
Y

1 dan X2 saja, akan tetapi ada faktor lain yang 

mempengaruhinya. Jadi selain aktivitas belajar dan minat siswa masih ada hal-

hal lain yang mempengaruhi hasil belajar matematika diantaranya motivasi 

belajar, kebiasaan belajar, keadaan sosial ekonomi, iklim sosial dalam kelas, 

tingkat intelegensi, persepsi siswa terhadap guru dan lain sebagainya. 

Dari persamaan terlihat bahwa koefisien-koefisien b1 dan b2 bernilai 

positif, ini menunjukkan bahwa perubahan Y searah dengan perubahan X1 dan 

X2. Jadi nilai Y akan meningkat jika X1 dan X2 meningkat, sebaliknya nilai Y 

akan menurun jika X1 dan X2 menurun. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar matematika akan meningkat jika aktivitas  belajar dan minat siswa 

meningkat, begitu juga sebaliknya. Koefisien regresi X1 (b1) = 0,64, maknanya 

adalah jika skor aktivitas belajar (X1) siswa naik 1 poin, sementara skor minat 

siswa (X2) diasumsikan tetap, maka skor hasil belajar matematika yang 
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bersangkutan akan naik 0,64 poin. Koefisien regresi X2 (b2) = 0,38, maknanya 

adalah jika skor minat siswa (X2) siswa naik 1 poin, sementara skor aktivitas 

belajar (X1) diasumsikan tetap, maka skor hasil belajar matematika yang 

bersangkutan akan naik 0,38 poin. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa hipotesis 

dalam penelitian ini yaitu “ada pengaruh antara aktivitas belajar dan minat 

siswa kelas V SD N Kalirejo 01 dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD 

terhadap hasil belajar matematika pokok bahasan Pecahan” dapat diterima 

secara signifikan. Hal ini terlihat dari nilai R = 0,7742 (R ≠ 0) yang diperoleh 

dari hasil perhitungan. Kemudian setelah diuji keberartiannya, ternyata 

koefisien korelasi ganda berarti. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara variabel bebas X1 dan X2 bersama-sama dengan variabel 

terikat Y. Besarnya nilai korelasi R = 0,7742 menunjukkan derajat hubungan 

yang tinggi, sehingga tidak dapat diabaikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas belajar dan minat siswa 

secara bersama-sama dengan hasil belajar matematika. 

Koefisien korelasi parsial ry12 sebesar 0,7787. Besarnya nilai korelasi 

ini menunjukkan derajat hubungan yang substansial antara aktivitas belajar 

dengan hasil belajar matematika. Nilai koefisien yang positif menunjukkan 

bahwa hubungan antara aktivitas belajar dan hasil belajar matematika 

berbanding lurus. Koefisien korelasi parsial ry21 sebesar 0,3872. Besarnya nilai 

korelasi ini menujukkan derajat hubungan yang rendah antara minat siswa 

dengan hasil belajar matematika. Nilai koefisien yang positif menunjukkan 
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bahwa hubungan antara minat siswa dengan hasil belajar matematika 

berbanding lurus. Setelah koefisien korelasi parsial diuji keberartiannya, 

ternyata kedua koefisien berarti, artinya hubungan antara aktivitas belajar 

dengan  hasil belajar matematika jika minat siswa diasumsikan tetap adalah 

signifikan, begitu juga hubungan antara minat siswa dengan hasil belajar 

matematika jika aktivitas belajar tetap adalah signifikan. 

Besarnya pengaruh X1 dan X2 secara simultan (bersama-sama) 

terhadap Y dapat ditafsirkan dari koefisien determinasi yang menghasilkan R2 

= 0,5994. Hal ini memberikan arti bahwa besarnya pengaruh antara aktivitas 

belajar (X1) dan minat siswa (X2) secara bersama-sama terhadap hasil belajar 

matematika siswa adalah 0,5994 atau 59,94 %. Besarnya nilai korelasi ini 

menunjukkan derajat hubungan yang substansial. 

Dari perhitungan diperoleh koefisien determinasi r2
y12 = 0,6064. Hal 

ini memberikan arti bahwa besarnya pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil 

belajar matematika jika faktor minat siswa diasumsikan tetap adalah sebesar 

0,6064 atau 60,64%. Nilai ini menunjukkan derajat hubungan yang 

substansial. Koefisien determinasi r2
y21 = 0,1499, hal ini berarti bahwa 

besarnya pengaruh minat siswa terhadap hasil belajar matematika jika faktor 

aktivitas belajar diasumsikan tetap adalah sebesar 0,1499 atau 14,99%. Jadi 

hubungan dapat diabaikan atau dapat dianggap tidak ada pengaruh minat 

siswa terhadap hasil belajar matematika jika faktor aktivitas belajar 

diasumsikan tetap. 
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Dari perhitungan diperoleh R2 = 0,5994 atau 59,94 %, r2
y12 = 0,6064 

atau 60,64 %, dan r2
y21 = 0,1499 atau 14,99 %. Ternyata r2

y12 >R2. Jadi perlu 

suatu cara untuk meningkatkan minat siswa, diantaranya dengan menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan. Dengan meningkatkan minat siswa 

diharapkan hasil belajar juga akan meningkat, dengan kata lain peningkatan 

r2
y21 akan mengakibatkan meningkatnya R2. Jadi besarnya pengaruh antara 

aktivitas belajar (X1) dan minat siswa (X2) secara bersama-sama terhadap hasil 

belajar matematika siswa akan meningkat dengan adanya peningkatan minat 

siswa. 

Berdasarkan fakta di atas menunjukkan bahwa hasil belajar 

matematika (Y) dipengaruhi oleh aktivitas belajar (X1) yaitu seluruh aktivitas 

siswa dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis 

dan minat siswa (X2) yaitu kecenderungan pada diri siswa yang berhubungan 

dengan perasaan senang atau tidak senang dan tertarik atau tidak tertarik 

terhadap mata pelajaran tertentu khususnya matematika secara simultan 

sebesar 59,94 %, sedangkan selebihnya yaitu sebesar 40,06 % ditentukan oleh 

variabel lain di luar model penelitian ini. Variabel lain atau faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi hasil belajar matematika di antaranya seperti apa yang 

telah diungkapkan di depan. Di antaranya motivasi belajar, kebiasaan belajar, 

keadaan sosial ekonomi, iklim sosial dalam kelas, tingkat intelegensi, persepsi 

siswa terhadap guru dan lain sebagainya. Faktor lain inilah yang dapat 

disarankan sebagai variabel bebas untuk penelitian selanjutnya. 

  



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

oleh peneliti, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut. 

1. Ada pengaruh antara aktivitas belajar dan minat siswa kelas V SD N 

Kalirejo 01 dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD secara bersama-

sama terhadap hasil belajar matematika. 

2. Ada pengaruh antara aktivitas belajar dalam pembelajaran kooperatif tipe 

STAD secara parsial terhadap hasil belajar matematika. 

3. Ada pengaruh antara minat siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe 

STAD secara parsial terhadap hasil belajar matematika. 

4. Besarnya pengaruh antara aktivitas belajar dan minat siswa kelas V SD N 

Kalirejo 01 dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap hasil 

belajar matematika pokok bahasan Pecahan adalah 59,94 %. 

5. Besarnya pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar matematika 

siswa jika faktor minat siswa diasumsikan tetap adalah 60,64 %. 

6. Besarnya pengaruh minat siswa terhadap hasil belajar matematika jika 

faktor aktivitas belajar diasumsikan tetap adalah 14,99 %. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang dapat digali 

adalah  sebagai berikut. 

1. Guru kelas V SD Negeri Kalirejo 01 hendaknya memotivasi aktivitas dan 

minat belajar dari anak didiknya supaya hasil belajar matematikanya lebih 

baik. 

2. Perlu adanya usaha untuk meningkatkan minat belajar siswa yaitu dengan 

memilih metode pembelajaran yang tepat. 

3. Perlu dikembangkan penelitian-penelitian selanjutnya untuk menemukan 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar diantaranya adalah 

motivasi belajar, kebiasaan belajar, keadaan sosial ekonomi, iklim sosial 

dalam kelas, tingkat intelegensi, persepsi siswa terhadap guru. 
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