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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika secara formal telah dipelajari siswa sejak Sekolah Dasar (SD) hingga 

Perguruan Tinggi. Hal ini membuktikan bahwa matematika merupakan salah satu bidang 

studi yang memiliki peranan penting dalam pembelajaran. Matematika merupakan 

pengetahuan tentang eksak dan terorganisir secara sistematik, bilangan dan kalkulasi, 

penalaran logika dan berhubungan dengan bilangan, fakta-fakta kuantitatif dan masalah 

tentang ruang dan bentuk, struktur-struktur logika, dan tentang aturan-aturan yang ketat 

(Soejadi, 2000 : 11). Mengingat begitu pentingnya pelajaran matematika bagi siswa maka 

guru diharapkan dapat membimbing siswa secara optimal  dalam pembelajaran agar tujuan 

siswa tercapai. Pembelajaran matematika diharapkan dapat memberikan tekanan penataan 

nalar dalam penerapan matematika (Susanto, 2013 ; 189). Namun demikian tujuan 

pembelajaran matematika di sekolah belum mencapai tujuan. Hal ini dapat dari masih sering 

guru mendominasi pembelajaran, siswa kesulitan menerapkan konsep untuk memecahkan 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dan rendahnya hasil belajar matematika 

(Ayuningrum dkk, 2014). 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah siswa 

itu menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2009). Lebih lanjut, Bloom dalam Sudjana 

(2005 ; 22-23) membagi tiga ranah hasil belajar yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotor. Selain permasalahan hasil belajar matematika, rendahnya minat belajar 

matematika juga dialami para siswa (Riwayanti, 2012). 

Minat belajar adalah kesenangan dalam melakukan kegiatan dan dapat 

membangkitkan gairah seseorang untuk memenuhi kesediaannya dalam belajar (Safari, 

2005). Hurlock dalam Wasti (2013), membagi aspek minat menjadi tiga, yaitu aspek kognitif, 

aspek afektif, dan aspek psikomotor.  

Permasalahan rendahnya hasil dan minat belajar matematika juga dialami siswa di 

SMP Lentera Ambarawa. Data observasi menunjukkan bahwa nilai peserta didik masih 

rendah, terlihat dari nilai rata-rata ulangan harian peserta didik masih dibawah KKM. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Putri selaku guru kelas VIII di SMP Kristen Lentera 

Ambarawa pada tanggal 15 dan 16 Januari 2014 dan berdasarkan observasi dalam 

pembelajaran diperoleh informasi bahwa kecenderungan minat siswa dalam mengikuti 

pelajaran matematika masih kurang. Siswa kurang fokus ketika guru sedang menjelaskan 

dan asyik dengan kegiatannya sendiri, siswa sering kali melihat jam seolah-olah berharap 

pelajaran matematika cepat selesai, banyak siswa yang ijin ke kamar mandi bahkan hingga 

10-15 menit dan saat diberi latihan soal siswa sering mencontek teman yang sudah 

mengerjakan soal latihan. Usaha yang dilakukan guru untuk mengatasi masalah tersebut 

adalah dengan memberikan beberapa contoh soal lengkap dengan caranya, namun usaha 

tersebut justru membuat siswa semakin pasif dalam pembelajaran dan proses pembelajaran 

di kelas menjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana pembelajaran hanya 

berpusat pada guru tanpa disertai dengan antusias siswa dalam belajar. Pembelajaran yang 

berpusat pada guru tidak hanya mengakibatkan siswa sulit untuk memahami materi yang 
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disampaikan oleh guru, namun juga mengakibatkan rendahnya minat dan hasil belajar siswa 

(Saadah, 2012). 

Salah satu upaya untuk menumbuhkan minat belajar dan mencapai hasil belajar 

siswa yang lebih baik adalah dengan pemilihan model pembelajaran yang tepat (Sukwandani 

2010). Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial 

(Trianto, 2007). Salah satu model yang telah digunakan dalam penelitian adalah 

pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP). Penelitian yang dilakukan oleh Arifin 

(2010), pada materi pokok fungsi di MTs Yasi Kronggen Brati menyimpulkan bahwa 

penggunaan MMP pada materi pokok fungsi dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Penelitian MMP juga dilakukan oleh Sukwandani (2010) di SMPN3 Colomadu. Panelitian ini 

mengkolaborasikan antara Missouri Mathematics Project (MMP)danmodel pembelajaran 

Inquiring Minds Want To Know. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan 

Missouri Mathematics Project (MMP) danmodel pembelajaran Inquiring Minds Want To 

Know pada materi materi pokok bahasan Aritmatika Sosial, tidak hanya meningkatkan hasil 

belajar siswa namun juga minat belajar siswa. 

Model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) merupakan suatu 

program yang didesain untuk membantu guru dalam suatu hal efektivitas penggunaan 

latihan-latihan agar siswa mencapai peningkatan yang luar biasa. Latihan-latihan yang 

dimaksud yaitu lembar tugas proyek, dimana pada pada saat kegiatan belajar mengajar guru 

memberi tugas proyek kepada siswa agar siswa dapat lebih mudah memahami materi yang 

dijelaskan oleh guru (Micella, 2012). MMP merupakan salah satu model pembelajaran yang 

terstruktur. Dalam Model Pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP), penggunaan 

waktu diatur relatif padat dan banyaknya latihan sehingga peserta didik mudah dan terampil 

dengan beragam soal dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik (Widdiharto, 2010). 

Terdapat beberapa langkah model pembelajaran MMP menurut Convey diantaranya 

pengembangan dan kerja kooperatif (Krismanto, 2003). Dalam pengembangannya guru 

diharapkan dapat mengkombinasikan dengan latihan terkontrol untuk meyakinkan bahwa 

peserta dapat mengikuti pembelajaran. Latihan dapat dilakukan secara kooperatif (bekerja 

kelompok). Pembelajaran dalam bentuk permainan dapat dijadikan alternatif guna 

melaksanakan langkah ini. Dienes menyatakan bahwa benda-benda atau objek-objek dalam 

bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasikan dengan baik dalam 

pembelajaran matematika (Suherman dkk, 2001). Slah satu bentuk permainan dalam 

pembelajaran matematika adalah permainan omino matematika atau yang sering disingkat 

domat. 

Permainan domino matematika (domat) merupakan salah satu bentuk permainan 

yang sering digunakan. Permainan domat adalah permainan seperti kartu remi dimana satu 

kartu terdapat soal dan jawaban,  jawaban pada soal pertama terdapat di jawaban kartu 

kedua dst. Tujuan dari permainan ini untuk bisa mengurutkan soal beserta jawabannya 

sehingga bentuknya memutar(Sundayana, 2013). Permainan diawali dengan membuat 

kelompok dibagi sama rata sesuai dengan jumlah siswa dalam satu kelas tersebut, setelah 

itu kartu dikocok dan dibagikan pada masing-masing kelompok tersebut untuk dikerjakan 

dan mengetahui kartu mana jawaban dari tiap-tiap soal tersebut. 

Adanya permasalahan yang muncul pada proses pembelajaran matematika di kelas 

VIII SMP Kristen Lentera Ambarawa serta adanya penelitian tentang MMP dan permainan 
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domat menginspirasi dilakukan untuk mengadakan penelitian tentang MMP berbantu domat 

di sekolah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran  Missouri Mathematics Project (MMP) berbantu domat Terhadap Minat dan 

Hasil Belajar Matematika. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) 

berbantu domat terhadap minat belajar matematika pada siswa kelas VIII SMP Kristen 

Lentera Ambarawa Kabupaten Semarang? 

2. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) 

berbantu domat terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas VIII SMP Kristen 

Lentera Ambarawa Kabupaten Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui ada tidaknya pengaruh model pembelajaran Missouri Mathematics Project 

(MMP) berbantu domat terhadap minat belajar matematika pada pokok bahasan 

lingkaran pada siswa kelas VIII SMP Kristen Lentera Ambarawa Kabupaten Semarang. 

2. Mengetahui ada tidaknya pengaruh model pembelajaran Missouri Mathematics Project 

(MMP) berbantu domat terhadap hasil belajar matematika pada pokok bahasan lingkaran 

pada Siswa Kelas VIII SMP Kristen Lentera Ambarawa Kabupaten Semarang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Peneltian ini bermanfaat sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan 

dalam pengembangan model pembelajaran matematika khususnya dalam hal model 

pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) berbantu permainan Domat.  

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan proses pembelajaran yang 

mengoptimalkan alokasi waktu sehingga dapat memberi kesempatan siswa untuk 

menyelesaikan beraneka ragam soal. 

b. Bagi guru  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan guru sehingga dapat 

dijadikan inspirasi dalam menentukan model pembelajaran matematika yang dapat 

menumbuhkan minat dan mencapai hasil belajar siswa yang lebih baik. 

c. Bagi peneliti 

Sebagai bahan pertimbangan, masukan atau referensi untuk penelitian lebih 

lanjut dengan subyek yang sama. 
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