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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Hasil Belajar 

Dimyanti dan Mujiono (2002 : 3) mendefinisikan hasil belajar sebagai hasil dari suatu 

interaksi atau tindakan mengajar. Sejalan dengan Dimyanti dan Mujiono, Purwanto 

(2008) mendefinisikan hasil belajar sebagai perolehan dari proses belajar siswa sesuai 

dengan tujuan pengajaran  

Menurut Nawawi dalam Susanto (2013 : 5) mendefinisikan hasil belajar sebagai 

tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang 

dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran 

tertentu. Lebih lanjut, Susanto (2013 : 5) mendefinisikan hasil belajar sebagai 

perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek 

kognitif, afektif dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar 

Menurut Suprijono (2011), hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan-keterampilan. 

Sedangkan Sudjana (2005 : 22) hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar dapat 

ditinjau dari dalam berbagai bentuk seperti berubahnya pengetahuan, sikap, 

keterampilan, kecakapan, keaktifan dan kemampuan serta perubahan aspek lain yang 

ada pada individu belajar.  

a. Ranah  Hasil Belajar  

Menurut Bloom dalam Sudjana (2011) hasil belajar terbagi menjadi tiga ranah 

yaitu ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif berkenaan 

dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan 

atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pengetahuan atau 

ingatan dan pemahaman merupakan kognitif tingkat rendah sedangkan aplikasi, 

analisis, sintesis, dan evaluasi merupakan kognitif tingkat tinggi. Ranah afektif 

berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yaitu penerimaan, jawaban atau 

reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Ranah psikomotoris berkenaan 

dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek 

ranah psikomotoris, yakni gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan 

perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan 

gerakan ekspresif dan interpretatif. 

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. ranah kognitiflah 

yang paling banyak dinilai oleh guru di sekolah karena berkaitan dengan siswa dalam 

menguasai isi bahan pengajaran (Sudjana, 2011). Oleh karena itu dalam hasil belajar 

peneliti juga membatasi dalam ranah kognitif. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor dari dalam diri 

siswa dan faktor dari luar diri siswa atau faktor lingkungan. Menurut Purwanto 

(2006), faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi dan hasil belajar matematika 

dibedakan menjadi dua golongan, yaitu: (1) Faktor intern, yaitu faktor yang ada pada 

diri organisme itu sendiri. Faktor dari dalam diri ini adalah perhatian, kesehatan, 
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intelegensi, minat, motivasi, aktivitas belajar, dan cara belajar; (2)  Faktor ekstern, 

yang termasuk ke dalam faktor eksternantara lain faktor keluarga, keadaan alam, 

guru, dan cara mengajarnya, alat-alat yang digunakan dalam pembelajaran, 

kurikulum dan lingkungan sekolah.  

Menurut Baharuddin dan Wahyuni (2010 : 19-28) faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar digolongkan menjadi dua, yaitu: (1) faktor Intern, 

meliputi faktor fisiologis dan psikologis. (2) faktor eksogen / eksternal meliputi 

faktor lingkungan sosial, faktor lingkungan nonsosial. 

Menurut Susanto (2013 : 12-13), faktor-faktor hasil belajar sebagai berikut: 

1) Faktor Internal; merupakan faktor faktor yang bersumber dalam diri peserta 

didik, yang mempengaruhi hasil belajarnya. Faktor internal ini meliputi: 

kecerdasan, minat, perhatian, motivasi belajr, ketekunan, sikap, kebiasaan 

belajar, serta kondisi fisi dan kesehatan. 

2) Faktor Eksternal; faktor yang berasal dari luar diri peserta didik ang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu: keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Dari beberapa faktor-faktor hasil belajar dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar ada dua yaitu faktor internal (dalam diri sendiri) 

seperti kemampuan siswa tentang materi yang akan disampaikan, sedangkan faktor 

eksternal (lingkungan luar) seperti sekolah, lingkungan dan keluarga . 

Kingsley dalam Susanto (2013 : 3) membagi hasil belajar menjadi tiga macam, 

yaitu : (1) keterampilan dan kebiasaan; (2) pengetahuan dan pengertian;  (3) sikap 

dan cita-cita. Sedangakan Djamarah dan Zain dalam Susanto (2002 : 120) 

menetapkan bahwa hasil belajar akan tercapai apabila telah terpenuhi dua indikator 

berikut, yaitu: 

1) Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, 

baik secar individu maupun kelompok. 

2) Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran/instruksional khusus telah 

dicapai oleh siswa baik secara individu maupun kelompok. 

Berdasarkan definisi dan macam ranah hasil belajar yang diungkapkan diatas, 

maka dalam penelitian ini yang dimaksud hasil belajar adalah kemampuan kognitif yang 

dimiliki siswa setelah belajar yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari tes dalam 

materi tertentu. 

2. Minat belajar  

a. Definisi Minat belajar 

Minat belajar adalah kesenangan dalam melakukan kegiatan dan dapat 

membangkitkan gairah seseorang untuk memenuhi kesediaanya dalam belajar 

(Safari dalam Wasti, 2013). Sejalan dengan safari, Susanto (2013) mengartikan minat 

belajar adalah kencenderungan dan kegairahanyang tinggi atu keinginan yang besar 

terhadap belajar.  

Menurut Sukardi (2001) mengartikan minat belajar suatu kerangka mental yang 

terdiri dari kombinasi gerak perpaduan dan campuran dari perasaan, prasangka, 

cemas, dan kecenderungan-kecenderungan, lain yang bisa mengarahkan individu 

kepada aktivitas belajar. Sedangkan baharuddin dan wahyuni (2010), minat belajar 

diartikan kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar 

terhadap belajar. minat sama halnya dengan kecerdasan dan motivasi karena 
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memberi pengaruh terhadap aktivitas belajar. Jika seseorang tidak memiliki aktivitas 

belajar, ia tidak akan bersemangat bahkan tidak mau belajar.  

Menurut Hilgard (Slameto, 2010) memberi rumusan tentang minat sebagai 

berikut : ”Interest is persisting tendency yo pay attention to and enjoy some activity 

or content”. Minat belajar adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan 

dan mengenang beberapa kegiatan belajar. Kegiatan yang diamati seseorang, 

diperhatikan secara terus-menerus yang disertai rasa senang. Lebih lanjut Slameto 

(2010) mengartikan minat belajar adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan 

pada belajar, tanpa ada yang menyuruh 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa minat 

belajar adalah suatu kerangka mental yang terdiri dari kombinasi gerak perpaduan 

dan campuran dari perasaan, prasangka, cemas,  kecenderungan-kecenderungan, 

dan kegiatan-kegiatan yang bisa mengarahkan dan membangkitkan individu dan 

diperhatikan secara terus-menerus yang disertai rasa senang atau ketertarikan 

terhadap aktivitas belajar. 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat belajar 

Menurut Muhibbin Syah (2002) faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar 

siswa secara umum dibedakan menjadi tiga yaitu sebagai berikut. 

1) Faktor Internal (faktor dari dalam diri siswa) 

Faktor ini meliputi; 1) aspek psikologi, dan 2) aspek fisiologi 

2) Faktor Eksternal (faktor dari luar diri siswa) 

Faktor ini meliputi; 1) aspek lingkungan sosial, dan 2) aspek lingkungan non 

sosial 

3) Faktor Pendekatan Belajar yaitu jenis upaya belajar siswa yang meliputu strategi 

dan metode yang digunakan siswa untuk mempelajar materi-mayeri pelajaran. 

Adapun menurut Crow dan Crow (1984) minat belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor 

sebagai berikut. 

1) Faktor kebutuhan dari dalam, kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan yang 

berkaitan dengan jasmani dan kejiwaan, yaitu faktor yang berhubungan erat 

dengan kebutuhan fisik, merangsang individu untuk mempertahankan diri dari 

rasa sakit, lapar, dan hal yang berkaitan dengan kebutuhan fisik. 

2) Faktor motif sosial, merupakan faktor yang dapat membangkitkan minat 

melakukan aktivitas-aktivitas sosial demikebutuhan sosial. 

3) Faktor emosional, yait faktor emosi perasaan erat hubungnnya dengan minat 

terhadap objek tertentu. Suatu aktivitas yang berhubungan dengan objek 

tertentu kemudian daat menimbulkan rasa senag atau puas.  

Purwaningrum dalam Susanto (2013 : 61-62) mengelompokan jenis-jenis minat 

sebagai berikut : 

1) Minat terhadap alam sekitar, yaitu minat terhada pekerjaan-pekerjaan yang 

berhubungan dengan alam, binatang dan alam. 

2) Minat mekanis, yaitu yaitu minat yang berkaitan dengan pekerjaan mesin-mesin 

atau alat mekanik. 

3) Minat hitung-menghitung, yaitu minat yang berkerja dengan perhitungan. 

4) Minat terhadap ilmu pengetahuan, yaitu minat untuk menemukan fakta-fakta 

baru dan pemecahan problem. 
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5) Minat persuasif, yaitu minat terhadap pekerjan yang berhubungan untuk 

mempengaruhi orang lain. 

6)  Minat seni, yaitu minat yang berhubungan dengan kesenian, kerajian, dan 

kreasi tangan. 

7) Minat leterer, yaitu minat yang berhubungan dengan masalah-masalah 

membaca dan menulis berbagai karangan. 

8) Minat musik, minat yang berhubungan dengan masalah-masalah musik, seperti 

penonton konser, dan memainkan alat-alat musik. 

9) Minat layanan sosial, yaitu minat yang berhubungan dengan pekerjaan 

membantu orang lain. 

10) Minat klerikal, yaitu minat yang berhubungan dengan pekerjaan administratif. 

Selanjutnya menurut Elizabeth Hurlock (Susanto, 2013 : 62-63) menyebutkan 

ciri-ciri minat, yaitu : 

1) Minat tumbuh bersama perkembangan fisik dan mental. Minat di semua bidang 

berubah selama terjadi perubahan fisik dan mental, misalnya perubahan minat 

dalam hubungannya dengan perubahan usia 

2) Minat tergantung pada kegiatan belajar. kesiapan belajar merupakan salah satu 

penyebab meningkatnya minat seseorang. 

3) Minat tergantung pada kesiapan belajar. kesempatan belajar merupakan faktor 

yang sangat berharga, sebab tidak semua orang dapat menikmatinya. 

4) Perkembangan minat mungkin terbatas. Keterbatasan ini mungkin dikarenakan 

keadaan fisikyang tidak memungkinkan. 

5) Minat dipengaruhi oleh budaya. Budaya sangat mempengaruhi, sebab jika 

budaya sudah mulai luntur minat juga akan luntur. 

6) Minat berbobot emosional. Minat berhubungan dengan perasaan, maksudnya 

bila suatu objek dihayati sebagai sesuatu yang sangat berharga, maka akan 

timbul perasaan senangyang akhirnya akan diminatinya. 

7) Minat berbobot egosentris, artinya jika seseorang senang terhadap sesuatu, 

maka akan timbul hasrat untuk memilikinya.  

Menurut Safari dalam Wasti (2010) beberapa indikator minat belajar yaitu 

sebagai berikut ; (1) Perasaan Senang, (2) Perhatian dan (3) Keterlibatan siswa. 

Indikator-indikator tersebut sebagai berikut : 

1) Perasaan Senang 

Seseorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka terhadap suatu 

mata pelajaran, maka siswa tersebut akan terus mempelajari ilmu yang 

disenanginya. Tidak ada perasaan terpaksa pada siswa untuk mempelajari 

bidang tersebut . 

2) Perhatian Siswa 

Perubahan merpakan konsentrasi atau aktivitas jiwa terhadap pengamatan 

dan pengertian, dengan mengesampingkan yang lain dari pada itu. Siswa yang 

memiliki minat pada objaek tertentu, dengan sendirinya akan memperhatikan 

objek tersebut. 

3) Keterlibatan Siswa 
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Keterlibatan seseorang akan suatu objek yang mengakibatkan oarang 

tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau mengerjakan kegiatan dari 

objek tersebut  

3. Model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) 

a. Definisi Model pembelajaran MMP 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas atau pembelajaran 

tutorial (Trianto, 2007). Salah satu model yang secara empiris dikembangkan melaui 

penelitian adalah model pembelajaran MMP.Model Pembelajaran MMP merupakan 

salah satu model pembelajaran yang terstruktur dalam model pembelajaran MMP, 

penggunaan waktu dapat diatur relatif ketat dan banyaknya latihan sehingga peserta 

didik mudah dan terampil dengan beragam soal dan hasil belajar siswa menjadi lebih 

baik (Widdiharto, 2010). 

Menurut Micella (2012), Model pembelajaran MMP merupakan suatu program 

yang di desain 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. Sedangkan Convey (Krismanto, 2003), 

menyatakan bahwa model pembelajaran MMP merupakan suatu model 

pembelajaran yang terstruktur.  

Dari beberapa pendapat-pendapat di atas di simpulkan bahwa model 

pembelajaran MMP adalah model pembelajaran yang terstruktur dalam latihan-

latihan soal dari guru untuk dikerjakan oleh siswa dengan penggunakaan waktu yang 

reltif ketat sehingga banyak soal yang bisa dikerjakan oleh siswa. 

b. Langkah - lagkah model pembelajaran MMP 

Menurut Convey (krismanto, 2003), secara sederhana langka-langkah model 

pembelajaran MMP sebagai berikut. 

1) Pendahuluan atau review 

Guru dan peserta didik meninjau ulang apa yang telah tercakup pada pelajaran 

yang lalu. Waktu yang dilakukan selama kurang lebih 10 menit  dan yang ditinjau 

adalah: PR, mencongak, meninjau ulang pembelajaran sebelumnya dan 

memotivasi siswa. 

2) Pengembangan  

Guru menyajukan ide baru dan perluasan konsep terdahulu. Peserta didik 

diberi tahu tujuan pelajaran yang memiliki “antisipasi” tentang sasaran 

pelajaran. Penjelasan dan diskusi interaktif antara guru dan peseta didik harus 

disajikan termasuk demontersi kongkrit yang sifatnya psiktorial atau simbolik. 

Guru merekomendasikan 50% waktu pelajaran untuk pengembangan. 

Pengembanagn akan lebih bijaksana bila dikombinasikan dengan kontrol latihan 

untuk meyakinkan bahwa peserta didik mengikuti penyajian materi baru itu. 

3) Kerja Kooperatif (latihan terkontrol) 

Peserta didik diminta merespon satu rangkaian soal sambil guru mengamati 

kalau-kalau terjadi miskonsepsi. Pada latihan terkontrol ini respon setiap peserta 

didik sangat menguntungkan bagi guru dan peserta didik. Guru harus 
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memasukkan rincian khusus tanggung jawab kelompok dan ganjaran individual 

berdasarkan pencapaian materi yag telah dipelajari. Peserta didik bekerja sendiri 

atau berkelompok belajar kooperatif 

4) Seat work/ Kerja mandiri 

Guru memberikan soal/ide dan peserta didik sndiri untuk latihan/perluasan 

mempelajari konsep yang disajikan guru pada langkah 2 (pengembangan) 

5) Penugasan/PR 

Memberikan penugasan/PR kepada peserta didik agar peserta didik juga 

belajar dirumahsebagai pendalaman materi. Waktu pemberian PR diakhiri 

proses belajar mengajar dan isi/soal dari PR tersebut tentang materi pelajaran 

yang baru diajarkan. 

c. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran MMP 

Model pemebelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) memiliki beberapa 

kelebihan, diantaranya (Rachmadi, 2004) : 

1) Banyak materi yang bisa tersampaikan kepada peserta didik karena tidak terlalu 

banyak memakan waktu. Artinya, penggunaan waktu dapat diatur relatif ketat. 

2) Banyak latihan sehingga peserta didik mudah terampil dengan beragan soal. 

Di samping memiliki kelebihan, model pemebelajaranMMP juga memiliki 

kekurangan, diantaranya (Rachmadi, 2004) : 

1) Kurang menempatkan peserta didik pada posisi yang aktif. 

2) Mungkin peserta didik akan cepat bosan karena lebih banyak mendengar. 

Meskipun dalam model pembelajaran MMP ini terdapat beberapa kekurangan, 

namun kekurangan tersebut dapat diatasi dengan cara :    

1) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang mereka 

anggap sulit atau kurang bahkan tidak dipahami. 

2) Memperbanyak latihan soal sehingga siswa mudah terampil mengerjakan 

beragam soal. 

3) Memberikan bimbingan kepada siswa yang masih mengalami kesulitan. 

4. Permainan Domino Matematika (Domat) 

Permainan domino matematika (domat) merupakan salah satu bentuk permainan 

yang 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. 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 (Sundayana, 2013). Berikut langkah-langkah permainan kartu domat dalam 

penelitian ini. 

a. Guru membagi siswa dalam kelompok berdasarkan jumlah siswa. 

b. Siswa duduk berdasarkan kelompoknya. 

c. Guru menjelaskan prosedur permainan kartu domino kepada siswa.  

Berikut prosedur permainan kartu domino. 

1) kelompok akan diberikan kartu sebanyak jumlah siswa dalam kelompok 

tersebut. Setiap kartu berisi 1 soal dan 1 jawaban, dimana antar kartu memiliki 

tipe soal yang sama. 
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2) Masing-masing  siswa mendapat satu kartu.  

3) Setiap siswa mengerjakan soal yang tertera pada kartu yang diperolehnya. 

(Siswa diperbolehkan bekerja sama dengan teman sekelompoknya dalam 

penyelesaikan soal yang diperolehnya). 

4) Semua siswa dalam kelompok tersebut saling bekerja sama untuk menyusun 

kartu sehingga setiap kartu berdampingan dengan kartu yang memuat jawaban 

soal tersebut. Misalnya susunan kartu yang benar pada kelompok dengan 

jumlah anggota 5 siswa dapat dilihat dari gambar 2.1. 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.1 

5) Guru memberikan waktu kepada masing-masing kelompok untuk memastikan 

bahwa setiap anggotanya memahami cara penyelesaian yang soal yang 

diperolehnya. 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan terkait model pembelajaran Missouri Mathematics 

Project (MMP) berbantu domat yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut : 

a. Penelitian Faradhila, Sujadi, Kuswardi (2013) dengan judul penelitian tentang 

Ekspermentasi Model Pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) Pada Materi 

Pokok Luas Permukaan Serta Volume Prisma Dan Limas Ditinjau Dari Kemampuan 

Spasial Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Kartasura. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah model penbelajaran MMP dapat menghasilkan hasil belajar 

matematika yang baik daripada model pembelajaran langsung, baik secara umum 

maupun ditinjau pada masing-masing tingkat kemampuan spasial siswa. Didapatkan 

bahwa model pembelajaran MMP menghasilkan hasil belajar matematika yang lebih 

baik daripada model pembelajaran langsung, baik secara umum maupun ditinjau pada 

masing-masing tingkat spasial siswa. 

b. Penelitian Arifin (2010), dengan judul penelitiannya tentang Penerapan Model 

Pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika Materi Pokok Fungsi Pada Peserta Didik Kelas VIII  di MTs Yasi Kronggen 

Brati. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah model pembelajaran MMP 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matemtika materi 

pokok fungsi. Penelitian ini merupakan penelitian tindak kelas yang terdiri dari dua 

siklus. Subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas VII A MTs YASI Kronggen Hasil 
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penelitian dari siklus I maupun II menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar peserta 

didik. Hasil belajar pra siklus nilai rata-rata 48,00 dan ketuntasan klasikal 42,86% dengan 

peserta didik yang tuntas 10 orang dari 28 peserta didik. Pada siklus pertama nilai rata-

rata meningkat menjadi 62,07 dan ketuntasan klasikal 71,74% dengan peserta didik 

yang tuntas 20 orang, dan pada siklus kedua menjadi 71,57 dan ketuntasan klasikalnya 

92,86% dengan peserta didik yang tuntas 26 peserta didik. Dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan secara keseluruhan bahwa melalui model pembelajaran Missouri 

Mathematics Project (MMP)  dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

c. Penelitian Sukwandani (2010), dengan judul penelitian tentang Penerapan Model 

Pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) dan Inquiring Minds Want To 

Knowpada siswaSMPN 3 Colomadu Pada Pokok Bahasan Aritmetika Sosial Kelas 

VIIUntuk Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Matematika. Penelitian tindakan kelas 

ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan minat siswa dan hasil belajar melalui 

model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) dan Inquiring Minds Want 

To Know.Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa; 1) melalui model 

pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) dan Inquiring Minds Want dapat 

meningkatkan minat siswa sebesar 44,27%, kemampuan siswa mengerjakan PR 

mengalami peningkatan 44,5%, kemampuan mengerjakan soal-soal guru sebesar 

29,81%. 2) melalui model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) dan 

Inquiring Minds Want dapat perilaku santun siswa selama pembelajaran sebesar 

31,37%, kemampuan siswa menjelaskan materi mengalami peningkatan 41,6%, nilai 

rata-rata siswa menjadi 27,25%. Didapatkan bahwa minat belajar dan hasil belajar 

matematika meningkat. 

Seperti halnya penelitian-penelitian tersebut, dalam penelitian ini juga menggunakan 

model pembelajaran MMP. Namunjika penelitian-peneltian tersebut merupakan penelitian 

tindak kelas, maka penelitian ini adalah eksperimen. Penelitian  Sukwandani yang 

mengkolaborasikan MMP dengan Inquiring Minds Want untuk meningkatkan hasil belajar 

dan minat, maka penelitian ini mengkolaborasikan MMP dengan permainan Domat. Dua 

penelitian lainnya hanya untuk meningkatakan hasil belajar saja, maka penelitian ini MMP 

terhadap minat dan hasil belajar.  

 

C. Kerangka Berfikir 

Hasil belajar matematika kelas VIII SMP Kristen Lentera Ambarawa tergolong 

rendah. Sebagaian besar siswa kelas VIII SMP Kristen Lentera Ambarawa banyak 

menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang sulit dan tidak menyenangkan. 

Pembelajaran yang berpusat pada guru seperti ini kurang menarik minat siswa dalam 

belajar. Dalam pembelajaran, siswa yang berkemampuan tinggi jarang membantu belajar 

siswa lain. Siswa yang tidak menguasai materi dan malu bertanya kepada guru akan 

tertinggal dari teman yang lain. Minat siswa dalam mengikuti pelajaran matematika juga 

rendah itu terlihat dari kesibukan-kesibukan sendiri yang dilakukan siswa dalam mengikuti 

pelajaran matematika, oleh kareana itu perlu adanya perubahan model pembelajaran yang 

tepat. Salah satu model yang dapat digunakan adalah Missouri Mathematics Project (MMP) 

berbantu permaianan domat.  

Model pembelajaran MMP berbantu permainan domat merupakan model 

pembelajaran yang terstruktur dalam latihan-latihan soal dari guru untuk dikerjakan oleh 
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siswa dengan penggunakaan waktu yang relatif padat, sehingga membuat siswa menjadi 

antusias dengan mengerjakn soal-soal yang dibuat secara permaianan . Model pembelajaran 

ini menuntut siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat 

mengembangkan gagasan-gagasannya sendiri. Diharapkan dengan menerapkan model 

pembelajaran MMP berbantu permaianan domat ini siswa menjadi aktif dalam proses 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar yang lebih baik.  

Model pembelajaran MMP berbantu permaianan domat juga membuat siswa 

menjadi antusias dalam mengikuti proses pembelajaran karena ada pemberian point kepada 

siswa yang berhasil mengerjakan soal dengan cepat dan benar sehingga diharapkan dengan 

model pembelajaran ini dapat meningkatkan minat belajar yang masih rendah. Uraian 

tersebut dideskripsikan dalam bentuk bagan yang dapat dilihat pada pada Gambar 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusa masalah, kajian teori dan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Terdapat pengaruh model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) berbantu 

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

Lentera Ambarawa Kabupaten Semarang. 

2. Terdapat pengaruh model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) berbantu 

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

Lentera Ambarawa Kabupaten Semarang. 
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Belajar 

 

Model Pembelajaran Missouri 

Mathematics Project 

(MMP)berbantu  permaiana 

Domat 

Minat 

Belajar 

Gambar 2.2  Kerangka Berfikir 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 




