
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Kajian hasil penelitian terdahulu yang relevan disusun menggunakan 

matriks sintesis. Rahayu dkk (2019) mendefinisikan bahwa matriks sintesis 

merupakan sebuah tabel atau diagram yang memungkinkan untuk 

mengelompokkan beberapa argumen yang berbeda dari beberapa artikel dan 

menggabungkan berbagai elemen yang berbeda untuk mendapatkan kesimpulan 

terhadap keseluruhan artikel baik secara umum. Berikut matriks sintesis 

tersebut. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penulis & 

Tahun 
Tujuan Temuan Kesamaan 

Dani 

Firmansyah 

(2015) 

Menganalisis dan 

menguji keaslian 

hipotesis tentang 

pengaruh strategi 

pembelajaran dan 

minat belajar 

terhadap hasil 

belajar. 

Pengaruh strategi 

pembelajaran 

terhadap hasil 

belajar siswa 

signifikan, 

pengaruh minat 

belajar terhadap 

hasil belajar siswa 

tidak signifikan, 

dan interaksi antara 

strategi 

pembelajaran dan 

minat belajar 

terhadap hasil 

belajar matematika 

siswa tidak 

signifikan. 

Mengevaluasi minat 

belajar matematika 

dan hasil belajar 

siswa. 

Erlando 

Doni Sirait 

(2016) 

Memahami 

pengaruh minat 

belajar 

matematika kelas 

VIII sekolah di 

Jakarta terhadap 

Ada hubungan 

yang signifikan 

antara minat belajar 

matematika dengan 

hasil belajar siswa 

kelas VIII di 

Menilai minat siswa 

dalam belajar 

matematika.  
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prestasi belajar 

matematika.  

sebuah sekolah di 

Jakarta.  

Ahmad 

Fadillah 

(2016) 

Memahami 

apakah minat dan 

bakat belajar 

siswa kelas VII di 

sekolah di 

Tangerang 

berpengaruh 

terhadap hasil 

belajar. 

Diantara minat 

belajar, bakat siswa 

dan hasil belajar 

memiliki hubungan 

yang signifikan, hal 

ini menunjukkan 

bahwa minat 

belajar dan bakat 

siswa berpengaruh 

terhadap hasil 

belajar matematika. 

Mengevaluasi jika 

belajar dengan siswa 

dengan minat belajar 

yang tinggi, Anda 

akan mendapatkan 

hasil belajar yang 

lebih baik. 

Muhammad 

Agil 

Nugroho, 

Tatang 

Muhajang, 

dan Sandi 

Budiana 

(2020) 

Memahami 

pengaruh minat 

belajar terhadap 

hasil belajar siswa 

kelas VA dan VB 

di sekolah di 

Bogor. 

Minat belajar 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

hasil belajar siswa. 

Menyelidiki 

pengaruh minat 

belajar siswa 

terhadap hasil 

belajar matematika 

siswa. 

Rinda Tiara  

Armadani, 

Taufik 

Hidayat, 

dan 

Mulyadi 

(2020) 

Memahami 

dampak minat 

belajar terhadap 

hasil belajar pada 

sistem sekolah 

penuh waktu pada 

sekolah di Jawa 

Tengah. 

Pada sistem full 

time school, minat 

belajar tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

hasil belajar.  

Penelitian pengaruh 

minat belajar 

terhadap hasil 

belajar siswa.  

 

Penelitian terkait sebelumnya hanya membahas apakah adanya ketertarikan 

untuk belajar untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Selain itu, 

penelitian ini juga membahas hubungan antara minat belajar dengan hasil 

belajar, hubungan tersebut telah dipelajari sebelumnya di tingkat SD, SMP dan 

SMK dan telah mencapai hasil yang luar biasa. Dapat dilihat dari beberapa hasil 

penelitian di atas bahwa jika minat belajar baik maka hasil belajar akan 

meningkat lebih baik. 
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Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis hubungan 

antara minat belajar dengan hasil belajar siswa di tingkat SMK penelitian ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi minat belajar siswa maka semakin baik 

hasil belajarnya. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Minat Belajar 

a. Pengertian Minat Belajar 

Sebelum memahami pengertian minat belajar, terlebih dahulu kita 

harus memahami pengertian minat dan belajar. Kata minat berasal dari 

bahasa Inggris “interest” secara etimologi, yang berarti suka, perhatian 

(kecenderungan batin terhadap sesuatu) dan keinginan. Hingga dari itu 

dalam proses belajar siswa wajib memiliki minat ataupun kesukaan untuk 

menjajaki aktivitas belajar mengajar yang berlangsung, sebab dengan 

terdapatnya minat mendorong siswa untuk menampilkan perhatiannya, 

aktivitasnya serta antusiasnya dalam menjajaki aktivitas belajar mengajar 

yang berlangsung. Menurut Tampubolon dalam Iskandarwassid (2016) 

menyatakan bahwa Minat merupakan perpaduan antara keinginan dan 

kemauan yang dapat berkembang dengan diiringi adanya motivasi. Sejalan 

dengan itu  menurut Iskandarwassid dan Dadang Sunendar (2016) 

menyatakan bahwa minat merupakan dasar pembentukan suatu kebiasaan. 

Minat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mencapai hasil yang 

lebih baik. Tidak akan mungkin seseorang yang tidak berminat terhadap 

tujuannya dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Jadi bisa 

dikatakan bahwa orang yang memiliki minat terhadap sesuatu maka orang 

tersebut akan merasa senang dan tertarik dalam hal yang dilakukannya. 

Tetapi apabila aktivitas yang dicoba tersebut tidak memunculkan rasa 

bahagia hingga aktivitas yang dicoba kurang efisien serta efektif. 

Berdasarkan pemahaman para ahli tentang minat di atas, dapat 

disimpulkan bahwa minat merupakan suatu perasaan senang yang tidak 

memiliki paksaan sehingga menyebabkan perubahan yang lebih baik dalam 

pengetahua, tingkah laku dan ketrampilannya. 
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Belajar menurut Slavin dalam Chotimah dan Fathurrohman (2018) 

adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi yang 

dihasilkan dari pengalaman atau latihan yang berkelanjutan. Sejalan dengan 

itu Sudjana dalam Chotimah dan Fathurrohman (2018) menjelaskan bahwa 

belajar bukanlah kegiatan menghafal dan bukan pula mengingat, tetapi 

belajar merupakan sesuatu proses yang ditandai dengan terdapatnya 

perubahan pada diri seorang. 

Bersumber pada pandapat para pakar bisa disimpulkan jika belajar 

ialah sesuatu aktivitas ataupun proses yang didasari oleh pengalaman serta 

diiringi perubahan pada tingkah laku kemudian ditandai dengan terdapatnya 

perubahan sikap yang relatif lama yang didukung oleh praktik serta latihan. 

Menurut Firmansyah (2015) minat belajar adalah keinginan atau 

kebutuhan yang muncul dari keikutsertaan dan pengalaman belajar 

seseorang yang diciptakan dengan rasa aman dalam suatu proses belajar 

mengajar sehingga hasil belajar dikuasai sepenuhnya oleh peserta didik, dan 

guru harus bisa menciptakan suasana agar peserta didik selalu 

membutuhkan dan menginginkan pembelajaran. Sedangkan Fadillah (2016) 

menegaskan jika minat belajar ialah sesuatu kesukaan, aktivitas yang 

menunjang kelancaran aktivitas belajar mengajar. Kartika dkk (2019) 

berkata minat belajar merupakan sesuatu keterikatan seorang untuk 

memperhatikan ataupun berfungsi dalam kegitan ataupun aktivitas belajar 

secara aktif. Sebaliknya bagi Sumiyati dkk (2017) menyatakan bahwa minat 

belajar ialah perasaan seorang yang memacu untuk melaksanakan sesuatu 

kegiatan belajar mengajar. 

Dari definisi serta penafsiran diatas dapat disimpulkan bahwa minat 

belajar ialah ketertarikan yang mencuat dari seorang untuk meningkatkan 

kerutinan dalam belajar. Minat belajar akan muncul saat peserta didik 

memiliki keinginan yang besar untuk meraih nilai terbaiknya, atau ingin 

unggul dalam persaingan belajar dengan peserta didik lainnya. Minat belajar 

juga dapat dibentuk dengan menentukan cita-cita yang tinggi dan sesuai 

dengan bakat dan kemampuan peserta didik masing-masing. Sehingga 

minat merupakan dorongan yang kuat tanpa adanya paksaan untuk 
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memperoleh pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dalam interaksi dengan 

lingkungan sekitarnya. 

  

b. Ciri-Ciri Minat Belajar 

Slameto (2015) adapula ciri-ciri siswa yang mempunyai minat dalam belajar 

merupakan sebagai berikut:  

1. Mempunyai kecenderungan yang senantiasa untuk mencermati serta 

mengingat sesuatu yang dipelajari secara terus menerus. 

2. Terdapatnya rasa suka serta tertarik terhadap suatu yang diminatinya.  

3. Minat senantiasa diiringi dengan perasaan bahagia hingga dari itu 

diperoleh kepuasan.  

4. Lebih menggemari perihal yang jadi minatnya dari pada perihal yang 

yang lain. 

5. Diwujudkan lewat partisipasi pada kegiatan serta aktivitas. 

 

Bersumber pada penjelasan di atas dapat disimpulkan ciri-ciri minat 

belajar adalah mempunyai kecenderungan yang senantiasa untuk 

mencermati serta mengingat sesuatu secara terus menerus, mendapatkan 

kebanggaan serta kepuasan terhadap perihal yang diperoleh dari hasil yang 

diminati, berkontribusi pada pelajaran serta minat belajar. Ketika siswa 

terdapat minat dalam belajar maka siswa akan senantiasa tetap aktif 

berhubungan dalam pelajaran serta akan mempengaruhi hasil belajar yang 

lebih baik. 

 

c. Faktor – faktor yang mempengaruhi minat belajar 

Minat belajar siswa terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Menurut Fadillah (2016) menyatakan bahwa faktor – faktor yang 

mempengaruhi  minat belajar antara lain motivasi, sikap terhadap guru dan 

ruang kelas, keluarga, fasilitas sekolah, dan teman bermain. Minat belajar 

dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan dan tidak dapat berdiri 

sendiri.  

Sedangkan menurut Al Fuad dkk (2016) menyatakan bahwa ada 



12 

 

Universitas Teknokrat Indonesia 

beberapa faktor yang mempengaruhi minat belajar, yaitu:  

1. Faktor Internal (dari dalam) 

a) Aspek jasmaniah, meliputi kondisi fisik atau kesehatan jasmani dari 

masing – masing peserta didik. Kondisi fisik yang sehat sangat 

mendukung untuk keberhasilan kegiatan belajar mengajar dan juga 

mempengaruhi minat belajarnya. 

b) Aspek psikologis, yakni perhatian , pengamatan, saran, pandangan, 

ingatan, berfikir, bakat, dan motif. 

2. Faktor Eksternal (dari luar) 

a) Keluarga  

Lingkungan keluarga sangat mempengaruhi faktor kegiatan belajar 

mengajar. Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama bagi 

anak, dimana orang tua harus selalu siap saat anaknya membutuhkan 

bantuan, menyedikan peralatan belajar yang dibutuhkan oleh anak, 

dan menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung anak selama 

kegiatan belajar mengajar. 

b) Sekolah 

Sekolah ialah lembaga pembelajaran kedua sehabis keluarga. 

Beberapa meliputi sekolah seperti metode dalam mengajar, 

kurikulum, sarana dan prasarana belajar, sumber belajar, media 

pembelajaran, berinterkasi terhadap teman, guru dan staf lainnya 

yang berada disekolah serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler.  

c) Lingkungan masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap 

belajar siswa. Pengaruh itu terjadi dikarenakan siswa berada di 

dalam lingkungan masyarakat. Faktor yang pengaruhi belajar siswa 

antara lain sahabat bermain, kegiatan warga, serta area tempat 

tinggalnya. 

 

Bersumber pada uraian di atas tentang faktor- faktor yang pengaruhi 

minat belajar, bisa disimpulkan bahwa minat belajar tiap siswa bisa 

dipengaruhi dalam sebagian metode. Tidak cuma diri sendiri, namun pula 
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area keluarga, sekolah, serta masyarakat justru membawa peranan yang 

sangat penting dalam membantu meningkatkan minat belajar siswa. Apabila 

dalam diri siswa tidak ada lagi keinginan bahkan minat untuk belajar dan 

meraih keberhasilan dalam belajar, maka lingkungan yang baik akan 

membantu meningkatkan minat belajar siswa tersebut. 

d. Indikator Minat Belajar 

Menurut Kompri (2017) menyatakan bahwa ada beberapa indikator 

peserta didik yang memiliki minat belajar yang tinggi yaitu : 

1. Perasaan Senang 

Bila siswa bahagia dengan mata pelajaran tersebut, mereka akan 

menekuni literature yang terpaut dengan mata pelajaran tersebut. Dalam 

kondisi semacam ini, siswa tidak merasa terpaksa untuk menekuni mata 

pelajaran tersebut. 

2. Perhatian dalam belajar 

Perhatian adalah sebagian besar persepsi yang menyertai aktivitas yang 

dilakukan. Perhatian pula ialah kegiatan pikiran yang ditunjukan pada 

pengamatan, uraian serta sebagainya dengan mengesampingkan perihal 

yang lain. Mereka yang tertarik pada sesuatu objek tertentu secara 

otomatis hendak mencermati objek tersebut. 

3. Bahan pelajaran dan sikap guru yang menarik 

Tidak seluruh siswa menyenangi mata pelajaran untuk kepentingannya 

sendiri, serta ada pula yang tertarik dengan mata pelajaran tersebut sebab 

pengaruh guru, sahabat sekelas, mata pelajaran yang menarik, serta lain- 

lain. Tetapi, bersamaan berjalannya waktu, bila siswa bisa tumbuh dalam 

mata pelajaran tersebut, pasti saja mereka bisa menggapai hasil akademik 

yang baik, meskipun bila mereka tercantum siswa dengan keahlian rata– 

rata. 

4. Manfaat dan Fungsi Mata Pelajaran 

Di antara bermacam indikator semacam perasaan bahagia, perhatian 

terhadap pendidikan, bahan ajar serta perilaku guru yang menarik, ada 

pula manfaat serta guna pendidikan sebab disetiap mata pelajaran 

mempunyai kelebihan fungsinya masing-masing. 
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e. Mengembangkan Minat Belajar 

Berdasarkan pengertian minat diatas, minat merupakan sesuatu yang 

tidak diperoleh sejak lahir tetapi minat akan tumbuh atau muncul dengan 

sendirinya melalui pengalaman. Minat akan berkembang sejalan dengan 

pertumbuhan anak, perkembangan fisik, dan mental anak. Minat akan 

terbentuk apabila adanya dukungan yang kuat dari beberapa pihak. Menurut 

Eberly Center dalam Ricardo dan Meylani (2017) mengemukakan bahwa 

minat belajar dapat dikembangkan melalui tujuh langkah yaitu sebagai 

berikut : 

1. Mengekspresikan tujuan pembelajaran dengan menjelaskan kembali 

mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan. 

2. Membuat keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan kehidupan 

akademik siswa. 

3. Menunjukkan keterkaitan antara materi pelajaran yang diberikan 

dengan kehidupan sehari-hari siswa. 

4. Guru dapat menunjukkan berbagai penerapan pengetahuan dan 

keterampilan siswa yang telah dilakukan dalam kehidupan sehari-

harinya. 

5. Guru dapat menghubungkan antara materi pembelajaran dengan minat 

belajar yang dimiliki oleh siswa. 

6. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk memuntuk pilihan atau 

keputusannya sendiri. 

7. Guru dapat menumbuhkan gairah dan sikap antusias siswa untuk 

membantu meningkatkan minat belajar yang dimilikinya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak hal 

yang dapat dilakukan guru untuk membantu siswa meningkatkan minat 

belajarnya, terutama pada saat kegiatan pembelajaran. Sejalan dengan itu, 

Slameto (2015) menyatakan bahwa untuk meningkatkan minat dapat 

memanfaatkan minat siswa yang sudah ada didalam dirinya masing-masing. 
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2.2.2 Hasil Belajar Matematika 

a. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran merupakan segala upaya yang dilakukan oleh tenaga 

pendidik agar terjadinya proses belajar pada diri siswa (Ihsana, 2017). 

Sejalan dengan itu menurut Dimyati dan Mudjiono (2015) pembelajaran 

merupakan suatu kegiatan guru secara terprogram dalam desain pengajaran, 

untuk membuat siswa belajar secara aktif dengan menekankan pada 

penyediaan sumber belajar. 

Pembelajaran mengacu pada segala kegiatan yang berpengaruh 

langsung terhadap proses belajar siswa dan pembelajaran harus 

menghasilkan aktivitas belajar. Bersumber pada penafsiran pendidikan 

tadinya, bisa disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan proses yang 

mewujudkan interaksi antara guru, siswa, serta sumber belajar sehingga 

siswa bisa mendapatkan data nyata dalam menggapai sesuatu tujuan 

pendidikan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Matematika adalah 

ilmu tentang bilangan, hubungan antar bilangan, dan tata cara operasi yang 

digunakan untuk menyelesaikan masalah bilangan. Samidi dan Istarani 

(2016) menyatakan bahwa matematika merupakan pengetahuan mengenai 

logika dan problem-problem numerik, matematika dapat menolong 

seseorang untuk menafsirkan secara tepat atau eksak dari berbagai ide dan 

kesimpulan-kesimpulan. 

Dari definisi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa matematika 

memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan, memuntuk sesuatu 

menjadi rasional, dapat mengembangkan keterampilan yang mendukung 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.  

 

b. Pengertian Hasil Belajar Matematika 

Bagi Yusuf serta Amin (2016) menjelaskan bahwa hasil belajar ialah 

hasil yang diterima siswa berbentuk angka ataupun skor sehabis lulus uji 

tertentu. Untuk menekuni lebih lanjut tentang pencapaian tujuan pendidikan, 

pendidik bisa melihat hasil belajar siswa. Hasil belajar juga dapat diartikan 
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sebagai suatu perubahan yang diperoleh dari peserta didik melalui tingkah 

laku. Perubahan perilaku tergantung pada apa yang dipelajari siswa. 

Numayani (2018) menyatakan hasil belajar adalah laporan tertulis 

rinci yang menyajikan tindakan dan kinerja yang telah dilakukan sebagai 

penjelasan dari hasil belajar yang diharapkan. Sedangkan menurut Warti 

(2016) hasil belajar adalah suatu perubahan sikap dari yang tidak bisa 

menjadi bisa dan dari yang belum tahu menjadi tahu. Misalnya: siswa 

mampu menirukan beberapa kalimat, mengumpulkan perbendaharaan kata, 

menghafalkan lagu, menghitung dan mengerjakan soal-soal matematika dan 

perubahan nilai sikap yang lebih menghargai. Warti (2016) juga 

mengungkapkan bahwa matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak 

dan terorganisir secara sistematik, pengetahuan dalam matematika meliputi 

tentang bilangan dan kalkulasi. Puspasningtyas (2019) menjelaskan bahwa 

matematika ialah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang dipelajari di 

sekolah serta tidak melulu mengulas tentang angka, namun jauh lebih dalam 

dari itu. Tidak hanya itu, peserta didik pula kurang mengenali nama serta 

wujud dari simbol-simbol matematika dan kurang sanggup dalam 

pemecahan sesuatu pembuktian (Mujib, 2019; Putri, &  Dewi, 2020). 

Bersumber dari definisi serta interpretasi di atas, bisa disimpulkan 

bahwa hasil belajar matematika merupakan suatu wujud perubahan perilaku 

seseorang yang meliputi aspek kognitif, afektif, serta psikomotor sehabis 

menempuh aktivitas belajar mengajar matematika yang tingkatan 

kualitasnya ditentukan oleh aspek yang terdapat dalam diri peserta didik 

serta lingkungan sosial yang mempengaruhinya. Selain itu hasil belajar juga 

menjadi tolak ukur sejauh mana seseorang mampu memahami, menerima, 

dan mengolah pelajaran yang telah di dapat selama kegiatan belajar 

mengajar di kelas maupun diluar kelas. 

 

c. Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Anggraini (2016) mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu: 

1. Faktor Internal 
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a) Minat 

Peranan minat sangat penting dalam proses belajar mengajar karena 

merupakan suatu dorongan dalam menentukan sikap untuk 

melakukan sesuatu. 

b) Motivasi 

Menurut Sudjana (2016) menyatakan bahwa keberhasilan peserta 

didik dapat dilihat dari motivasi yang ditunjukkan pada saat 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

c) Perhatian dalam Belajar 

Mendengar dan melihat dengan baik dan teliti terhadap sesuatu hal 

merupakan sebuah perhatian. Untuk mendapatkan hasil yang baik 

peserta didik harus lebih perhatian terhadapmateri dan bahan ajar 

dari guru. 

d) Kesiapan Belajar 

Menurut Sudjana (2016) menyatakan bahwa peserta didik yang ikut 

aktif dalam melaksanakan tugasnya, terlibat dalam suatu pemecahan 

masalah, serta menerapkan apa yang diperoleh dalam menyelesaikan 

tugas – tugasnya ini merupakan suatu proses kesiapan peserta didik 

dalam belajar. 

 

2. Faktor Eksternal 

a) Metode Guru Mengajar 

Metode pembelajaran merupakan cara mengajar yang dilakukan oleh 

seorang guru dalam suatu proses belajar mengajar agar peserta didik 

dapat menerima dengan baik, memahami, dan lebih 

mengembangkan bahan pelajaran. Agar tercapainya tujuan 

pembelajaran yang telah direncanakan, seorang guru harus 

mengetahui berbagai metode. 

b) Ruang Kelas 

Keadaan kelas serta fasilitas yang baik dan lengkap akan 

memberikan rasa nyaman terhadap peserta didik dalam menerima 

bahan pelajaran yang diberikan. Begitu pula jika kelas yang kondusif 
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dan tenang akan memudahkan dalam proses aktivitas belajar 

mengajar. 

c) Teman Bergaul 

Aspek dari luar yang mempengaruhi pencapaian dalam belajar yaitu 

teman bergaul dikarenakan teman beegaul sangat berpengaruh 

terhadap diri dan sifat peserta didik dalam proses belajar. Maka dari 

itu agar peserta didik mendapatkan hasil yang baik maka 

diperlukanlah usaha agar peserta didik memiliki teman bergaul yang 

baik dan sehingga memiliki prestasi belajar yang baik pula. 

 

Faktor-faktor diatas biasanya saling berkaitan serta mempengaruhi 

aktivitas belajar mengajar. Bersumber pada uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar tiap siswa bisa dipengaruhi oleh banyak 

aspek yang berbeda. Faktor internal serta faktor eksternal memegang 

peranan penting dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Jika siswa dapat 

meningkatkan minat belajarnya, pastinya dapat mendapatkan hasil belajar 

yang baik sekalipun merupakan kategori dalam siswa yang mempunyai 

kemampuan rata- rata.  
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