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BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

A. Deskripsi Teori 

1. Model Pembelajaran 

a. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan  atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas.
1
 

Menurut Arends dalam Trianto bahwa model pembelajaran mengacu pada 

pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya 

tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, 

lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas.
2
  

Model pembelajaran juga merupakan kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu serta berfungsi sebagai 

pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam 

merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar.
3
 

Menurut Susan Ellis bahawa model pembelajaran merupakan strategi-

strategi yang berdasar pada teori-teori dan penelitian yang terdiri dari 

rasional, seperangkat langka-langkah dan tindakan yang dilakukan guru dan 

siswa, sistem pendukung pembelajaran dan metode evaluasi atau sistem 

                                                             
1
Darmadi, Pengembangan Model & Metode Pembelajaran Dalam Dinamika Belajar 

Siswa, 1st edn (Yogyakarta: Deepublish, 2017).hal. 42 
2 Ibid. hal. 42 
3 Mashudi, Desain Model Pembelajaran…,hal.1 
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penilaian perkembangan belajar siswa.
4
 Model pembelajaran merupakan 

konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan 

dengan situasi nyata siswa.
5
 Sedangkan yang dimaksud dengan model 

pembelajaran adalah konsep pembelajaran yang digunakan untuk 

membelajarkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya agar mencapai tujuan 

tertentu. Metode pembelajaran menurut Sutikno adalah suatu cara-cara 

menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh peserta didik agar terjadi 

proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan.
6
 

Berdasarkan uraian di atas, model pembelajaran merupakan kerangka 

konseptual yang berfungsi sebagai pedoman dalam aktivitas belajar agar 

mencapai tujuan tertentu. 

b. Sifat-sifat Model Pembelajaran 

Sebuah model Pembelajaran pada yang baik memiliki sifat-sifat yang 

dikenali secara umum sebagai berikut : 

a. Terdapat berbagai bagian lingkungan mengajar yang memiliki saling 

ketergantungan.  

b. Terdapat partisipasi antara guru dan siswa.  

c. Lingkungan mengajar yang berbeda mengakibatkan hasil yang dicapai 

berbeda.  

                                                             
4 Hanna Sundari, Model-model Pembelajaran dan Pemefolehan Bahasa Kedua/Asing, 

jurnal pujangga, 2015. hal.109 
5
 Nining Mariyaningsih dan Mistina Hidayati, Bukan Kelas Biasa: Teori Dan Praktik 

Berbagai Model Dan Metode Pembelajaran Menerapkan Inovasi Pembelajaran Di Kelas-Kelas 

Inspiratif, ed. by Aditya Kusuma Putra (Surakarta: CV KEKATA GROUP, 2018).hal.20 
6 Muhammad Faturrohman, Belajar Dan Pembelajaran Modern (yogyakarta: 

Garudhawaca, 2017),hal.4 
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d. Terdapat spesifikasi yang masih bersifat umum untuk lingkungan dalam 

proses pembelajaran di dalam  kelas.   

c. Ciri-ciri Model Pembelajaran  

Ciri-ciri model pembelajaran yang baik dapat dikenali sebagai berikut:  

a. Memiliki prosedur yang sistematik dalam memodifikasi perilaku siswa-

siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

b. Hasil belajar ditetapkan secara khusus. Setiap model pembelalaran 

menentukan tujuan-tujuan khusus hasil belajar yang diharapkan dicapai 

oleh siswa dalam bentuk unjuk kerja yang dapat diamati.  

c. Penetapan lingkungan secara khusus. Menetapkan keadaan lingkungan 

secara spesifik dalam model pembelajaran. 

d. Ukuran keberhasilan. Model harus menetapkan kriteria keberhasilan 

unjuk kerja yang diharapkan dari siswa. 

e. Interaksi dengan lingkungan. Semua model mengajar menetapkan cara 

yang memungkinkan siswa melakukan interaksi dan bereaksi dengan 

lingkungan.  

d. Fungsi Model Pembelajaran  

Fungsi model pembelajaran secara khusus yaitu: 

a. Pedoman. Model mengajar dapat berfungsi sebagai pedoman yang dapat 

menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh guru. 

b. Pengembangan kurikulum. Model mengajar dapat membantu dalam 

pengembangan kurikulum untuk satuan dan kelas dalam pendidikan. 
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c. Menetapkan bahan-bahan pengajaran. Guru dapat menyiapkan bahan 

pengajaran secara rinci untuk membantu perubahan siswa dan 

kepribadian siswa.  

d. Membantu perbaikan dalam mengajar. Model mengajar dapat membantu 

proses pembelajaran lebih efektif.   

2. Model Pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving 

a. Pengertian Model Pembelajaran TAPPS 

Model pembelajaran ini pertama kali diperkenalkan oleh Claparade. 

Menurut Musanif Model Thinking Aloud artinya berfikir keras, Pair artinya 

berpasangan dan Problem Solving artinya penyelesaian masalah, sehingga 

TAPPS dapat diartikan sebagai teknik berfikir keras secara berpasangan 

dalam penyelesaian masalah yang merupakan salah satu model pembelajaran 

yang dapat menciptakan kondisi belajar aktif kepada siswa.7 

 Model pembelajaran Thinking Aloud Pairs Problem Solving (TAPPS) 

menurut Armin adalah model pembelajaran kooperatif, dimana siswa dituntut 

belajar berkelompok secara kooperatif.
8
 Pratiwi mengatakan bawahwa dalam 

menggunakan model TAPPS, siswa menyampaikan hasil pemikiran yang 

telah diselesaikan kepada siswa lainnya yang dapat membantu mengingat 

                                                             
7 Audra Pramitha Muslim, Penerapan Tapps Disertai Hypnoteaching (Hypno-

Tapps)Dalam Meningkatkan Disposisi Matematika Siswa SMP, Jurnal Pendidikan Uniska, 4.1 

(2016), hal. 1-16 
8 Desti Komalasari dan Karlina, Modifikasi Model Pembelajaran Thinking Aloud Pairs 

Problem Solving Dengan Strategi Pembelajaran Tugas Dan Paksa, Prosiding Seminar Nasional 

Pendidikan KALUNI, 2 (2019), hal. 289 
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langkah-langkah dari cara kerja yang diselesaikan dalam memecahkan 

masalah yang diberikan.
9
 

Menurut Barkley  mendefinisikan bahwa model  TAPPS sebagai teknik 

dimana siswa menyelesaikan masalah secara lisan untuk menunjukkan 

penalaran mereka kepada temannya yang mendengarkan.10 Sukaesih 

mengatakan bahwa TAPPS merupakan salah satu strategi pembelajaran 

berdasarkan masalah yang dilakukan secara kolaboratif terstruktur oleh 

beberapa orang siswa dengan guru sebagai fasilitator.
11

  

Model pembelajaran TAPPS merupakan salah satu model pembelajaran 

berkaitan dengan masalah yang dilakukan secara kolaboratif dan terstuktur 

oleh beberapa orang siswa. Model ini ditujukan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan, kemudian 

diungkapkan kepada temannya dan mencari solusi terbaik dari permasalahan 

yang ada.12 Model pembelajaran TAPPS dimana siswa mengerjakan 

permasalahan yang mereka jumpai secara berpasangan dengan satu anggota 

pasangan berfungsi sebagai pemecah permasalahan dan yang lainnya sebagai 

pendengar.
13

 

                                                             
9
 Ibid, hal.289 

10 Widya Pratiwi dan Erlina Prihatnani, Pengaruh Metode Tapps Terhadap Hasil Belajar 

Dan Keaktifan Belajar Matematika Siswa Kelas x Sma Negeri 2 Salatiga Semester 2 Tahun Ajaran 

2014/2015, jurnal formatif, 2015,hal. 1-18 
11 Audra Pramitha Muslim, Penerapan TAPPS Disertai Hypnoteaching…,hal. 2 
12Komalasari dan Karlina,Modifikasi Model Pembelajaran,... hal.3. 
13 Husna Nashihin, Pendidikan Akhlak Kontekstual, ed. by Khamim Saifuddin, 1st edn 

(Semarang: CV.Pilar Nusantara, 2017). hal. 132 
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Berdasarkan uraian diatas, model pembelajaran TAPPS adalah model 

pemebelajaran kooperatif dimana siswa menyelesaikan masalah secara 

berpasangan yang dapat menciptakan kondisi belajar aktif kepada siswa.  

b. Tahapan Model Pembelajaran TAPPS 

Model Pembelajaran TAPPS terdiri 5 tahap
14

, yaitu  

1) Orientasi Siswa pada Masalah 

a) Dengan tanya jawab guru menjelaskan materi yang akan dibahas 

b) Siswa dan guru sama-sama membahas contoh soal 

c) Guru memeberikan kesempatan kepada siswa ketika belum memahami. 

2) Mengorganisasikan Siswa untuk Belajar 

Guru membagikan siswa dalam 16 tim, setiap tim terdiri dari 2 orang. 

Dimana mereka bekerja saling berpasangan satu pihak (siswaA) Problem 

Solver dan satu pihak (siswa B) sebagai Listener. 

3) Membimbing Penyelidikan Individual dan Kelompok 

Guru memberikan sebuah LKS yang berisi masalah-masalah yang harus 

dipecahkan (LKS terlampir). 

4) Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Diskusi 

a) Siswa menyelesaikan masalah secara bergantian, guru hanya sebagai 

fasilitator. Sambil berkeliling guru mengawasi jalannya proses diskusi 

dan membantu jika ada siswa yang mengalami kesulitan.  

b) Soal nomor 1 siswa A sebagai problem solver dan siswa B sebagai 

listener. 

                                                             
14 Mariyana, dkk., Pengaruh Model Pembelajaran…,hal.19-20 
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c) Jika satu masalah terselesaikan siswa bergantian tugas, soal nomor 2 

siswa B sebagai problem solver dan siswa A sebagai listener. 

5) Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecaan Masalah 

Mempresentasikan hasil diskusi mereka, jika ada kekeliruan guru 

membenarkan.  

Seorang problem solver mempunyai tugas sebagai berikut: 

a) Membaca soal agar listener mengetahui permasalahan yang akan 

dipecahkan. 

b) Problem solver mengemukakan semua pendapat, gagasan serta semua 

langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan  masalah kepada 

listener. 

c) Mencoba untuk terus menyelesaikan masalah sekalipun problem solver 

menganggap masalah tersebut sulit. 

Sedangkan, Seorang listener mempunyai tugas sebagai berikut: 

a) Menuntun problem solver untuk terus berbicara. 

b) Memastikan bahwa langkah dari solusi permasalahan yang diungkapkan 

oleh problem solver tidak ada yang salah, dan tidak ada langkah dari 

solusi tersebut yang hilang. 

c) Membantu problem solver agar lebih teliti dalam mengungkapkan solusi 

permasalahannya. 

d) Memberikan isyarat kepada problem solver, jika problem solver 

melakukan kesalahan dalam proses berpikirnya atau dalam 

perhitungannya, tetapi listener jangan memberikan jawaban yang benar. 
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c. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran TAPPS 

Kelebihan model pembelajaran TAPPS adalah sebagai berikut: 

1) Mengembangkan kemampuan siswa untuk menganalisis suatu 

permasalahan dan memecahkan masalah. 

2) Meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep belajar. 

3) Melatih siswa berpikir secara sistematis. 

4) Meningkatkan keahlian mendengarkan aktif 

5) Melatih konsentrasi siswa dalam menyimak dan mengoreksi penjelasan 

dari teman sebaya 

6) Memberikan kesempatan pada siswa mengaplikasikan pengetahuan yang 

mereka miliki dalam dunia nyata 

7) Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih 

memahami isi pelajaran.  

Sedangkan, kekurangan dari model pembelajaran TAPPS adalah15:  

a) Banyak siswa yang tidak senang apabila disuruh bekerja sama dengan 

yang lain. 

b) Guru khawatir bahwa akan terjadi kekacauan dikelas, kondisi seperti ini 

dapat diatasi dengan guru mengkondisikan kelas atau pembelajaran 

dilakukan dengan motivasi siswa 

c) Perasaan takut pada anggota kelompok akan hilangnya karakteristik atau 

keunikan pribadi mereka karena harus menyesuaikan diri dengan 

kelompok 

                                                             
15 Komalasari dan Karlina, Modifikasi Model Pembelajaran…, hal. 289 
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3. Hasil Belajar  

a. Pengertian Hasil Belajar 

Istilah belajar merupakan hasil dari penguasaan ilmu pengetahuan yang 

diungkapkan dalam bentuk perubahan perilaku yang menyangkut dan yang 

harus dicapai oleh siswa dalam belajar di sekolah dalam aspek kognitif, 

psikomotor, dan afektif.
16

 Hasil belajar menurut Dimyati dan Mudjiono 

adalah Hasil belajar yang merupakan hasil dari suatu interaksi proses belajar 

dan proses mengajar. Dari sisi guru, proses mengajar diakhiri dengan proses 

evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya 

suatu jeda dan puncak proses belajar.
17  

Nasution mengatakan bahwa hasil belajar adalah suatu perubahan yang 

terjadi pada individu siswa yang belajar, bukan saja perubahan mengenai 

pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk kecakapan dan penghargaan 

dalam diri pribadi siswa yang belajar.
18

 Hasil belajar adalah suatu angka atau 

indek yang menentukan berhasil atau tidaknya seseorang siswa dalam proses 

pembelajaran.19 

Berdasarkan uraian diatas, hasil belajar adalah suatu perubahan yang 

terjadi pada individu siswa yang menentukan berhasil atau tidaknya 

seseorang siswa dalam proses pembelajaran yang merupakan hasil dari suatu 

interaksi proses belajar dan proses mengajar.  

 

                                                             
16

 Sinar, Metode Active Lerning (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 20 
17Sunarni, Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Thinking Aloud Pair Problem 

Solving Dan Tipe Team Assisted Individualizig. hal. 24 
18 Lestari, Pengaruh Waktu Belajar Dan Minat Belajar…,hal.117-118 
19 Sunarni, Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Thinking Aloud...., hal. 34 
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b. Indikator Hasil Belajar 

Indikator hasil belajar adalah suatu tujuan pembelajaran yang 

diharapkan dapat dimiliki oleh siswa stelah mereka melakukan proses 

pembelajaran tertentu.
20

 Proses belajar mengajar dapat diukur salah satunya 

melalui tes hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Tes ini dilaksanakan dalam 

bentuk penilaian hasil belajar yang pelaksanaannya ditujukan kepada hasil 

yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar di kelas, 

yang kemudian diwujudkan dalam bentuk perubahan tingkahlaku.  

Sesuai dengan permendikbud No.22 Tahun 2016 dinyatakan bahwa 

penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik 

(authentic assessment) yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil 

belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan 

mengambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik yang 

mampu menghasilkan dampak instruksional (instructional effect) pada aspek 

pengetahuan dan dampak pengiring (nurturunt effect) pada aspek sikap.
21

 

Hasil penilaian autentik digunakan guru untuk merencanakan program 

perbaikan (remedial) pembelajaran, pengayaan (enrichment), atau pelayanan 

konseling. Selaian itu, hasil penilian otentik digunakan sebagai bahan untuk 

memperbaiki proses pembelajaan sesuai dengan standar penilaian 

pendidikan. Penerapan cara mengklasisfikasikan tujuan tersebut harus seuai 

                                                             
20 Wina Sanjaya, Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 

2008),hal. 137 
21 Sinar, Metode Active Lerning…, hal. 20 
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dengan jenis tingkahlaku belajar, yang diharapkan dapat dicapai siswa. Hal 

ini biasanya disebut sebagai taksonomi (taxonomy).
22

  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa indikator hasil 

belajar dilakukan dengan menggunakan pendekatan penilaian autentik yang 

menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh dengan 

menggunakan taksonomi (taxonomy).  

4. Minat Belajar 

a. Pengertian Minat Belajar  

Minat belajar terdiri dari dua kata yaitu minat dan belajar. Minat adalah 

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 

kegiatan.
23

 Slameto dalam Asmani juga mengatakan bahwa minat adalah rasa 

lebih suka dan ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tertentu tanpa ada 

yang meyuruh.
24

 Demikian didalam jiwa seseorang juga terdapat minat, 

dimana minat itu erat hubungannya dengan kepribadian sesorang yaitu 

kognisi, emosi dan konasi. Terkadang minat itu timbul dengan sendirinya.
25

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa minat merupakan kecenderungan jiwa 

terhadap suatu yang terdiri dari perasaan senang, memperhatikan, 

kesungguhan, adanya motif dan tujuan dalam mencapai suatu tujuan. 

Sedangkan belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan 

                                                             
22 Ibid. hal.24. 
23

 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor  …, hal.57 
24 Erlando Doni Sirait, Pengaruh Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Matematika, 

Jurnal Formatif, 6.1 (2016),hal. 37 
25 Ibid, hal. 37 
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sebagai pengalaman sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan.
26

  Belajar 

dapat diartikan sebagai proses menghasilkan perubahan  yang bersifat 

menetap dan menyeluruh sebagai hasil dari adanya respon individu tehadap 

situasi tertentu.
27

 

Minat belajar merupakan suatu dorongan batin yang tumbuh dari 

seseorang siswa untuk meningkatkan kebiasaan belajar. Minat belajar akan 

tumbuh saat siswa memiliki keinginan untuk meraih nilai terbaik, atau ingin 

memenangkan persaingan dalam belajar dengan siswa lainnya. Minat belajar 

juga dapat dibangun dengan menetapkan cita-cita yang tinggi dan sesuai 

dengan bakat dan kemampuan siswa.
28

 Minat belajar dapat diekspresikan 

dengan perilaku siswa dalam kegiatan belajar.29 

 Minat belajar adalah aspek psikologi seseorang yang memperlihatkan 

diri dalam beberapa gejala, seperti: gairah, keinginan, perasaan suka untuk 

melakukan proses perubahan tingkah laku melalui berbagai kegiatan yang 

meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman, dengan kata lain, minat 

belajar itu adalah perhatian, rasa suka, ketertarikan seseorang siswa terhadap 

proses belajar yang ditunjukkan melalui keantusiasan, partisipasi dan 

keaktifan dalam belajar.30 

                                                             
26 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor..., hal.57 
27 Leo Charli, dkk., Hubungan Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Fisika, Science 

and Physics Education Journal (SPEJ), 2.2 (2019), hal. 55 
28 Lestari, Pengaruh Waktu Belajar dan Minat Belajar…,hal.120-121 
29 Nadzifah Ajeng Daniyati dan Sugiman, Hubungan Antara Kemampuan Verbal , 

Kemampuan Interpersonal , Dan Minat Belajar Dengan Prestasi Belajar Matematika The 

Relationship Among Verbal Ability , Interpersonal Ability , Interest in Learning , and the 

Mathematics Learning Achievement, Jurnal Pendidikan Matematika, 10.1 (2015), hal.50-60 
30 Erlando Doni Sirait, Pengaruh Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Matematika, 

Jurnal Formatif, 6.1 (2016), hal.35-45 
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Berdasarkan uraian diatas, minat belajar adalah suatu perhatian, 

dorongan, rasa suka, ketertarikan seseorang siswa, dan perilaku siswa untuk 

meningkatkan kegiatan dalam suatu pembelajaran yang ditunjukkan melalui 

keantusiasan, partisipasi dan keaktifan dalam belajar.  

b. Indikator Minat Belajar 

Indikator minat belajar sebagai alat pemantau yang dapat memberikan 

petunjuk kearah minat belajar. Terdapat empat indikator pada minat belajar 

yaitu sebagai berikut
31

: 

a. Perasaan Senang 

Seseorang yang memiliki perasaan senang terhadap suau pelajaran, maka 

siswa tersebut akan mempelajari mata pelajaran tersebut dengan perasaan 

senang dan tidak memiliki rasa paksaan.  

b. Ketertarikan Siswa 

Tertatik merupakan awal dari individu menaruh minat, sehingga 

seseorang yang menaruh minat akan tertarik terlebih dahulu terhadap sesuatu. 

Ketertarikan yang dimaksud yaitu ketertarikan terhadap pelajaran di dalam 

kelas. 

c. Perhatian Siswa 

Menurut Gazali dalam Slameto perhatian yaitu keaktifan jiwa yang 

dipertinggi, jiwa itu pun semata-mata akan tertuju kepada suatu objek 

(benad/hal) atau sekumpulan objek.
32

 Untuk mendapatkan hasil belajar yang 

baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang 

                                                             
31 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor..., hal.180 
32Charli, dkk., Hubungan Minat Belajar Terhadap prestasi Belajar…, hal. 55.  
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dipelajarinya, jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka akan 

menimbulkan kebosanan, sehingga siswa tidak lagi suka belajar.  

d. Keterlibatan Siswa 

Keterlibatan siswa merupakan suatu kegiatan yang ditimbulkan akibat 

rasa suka ketertarikan seseorang terhadap suatu hal, misalkan seseorang 

menyukai mata pelajaran tertentu sehingga orang yang terlibat akan 

mengerjakan kegiatan pada mata pelajaran tersebut.  

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, jika seseorang 

memiliki minat terhadap sesuatu hal maka akan cenderung melakukan hal 

yang diminati dengan persamaan senang dan tidak ada beban. Penilaian minat 

dapa mempermudah kita untuk memberikan pengarahan dalam siswa belajar, 

mengetahui bakat dan minat siswa, dan memberikan pertimbangan untuk 

penjurusan yang sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki untuk 

dikembangkan
33

.  

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar 

Menurut Totok Susanto beberapa faktor yang mempengaruhi minat 

belajar adalah sebagi berikut
34

: 

1. Memotivasi dan Cita-cita 

Menurut Purwanto motivasi adalah pendorong satu usaha yang didasari 

untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar tergerak hatinya supaya 

bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. 

                                                             
33

 Yan Djoko Pietono, Anakku Bisa Brilliant ,(Jakarta: Sukses Belajar Menuju Brilliant, 

2015). 
34 Naeklan Simbolon, Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Minat Belajar Peserta Didik, 

Elementary School Journal Pgsd Fip Unimed, 1.2 (2014),hal. 14–19. 
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Motivasi merupakan daya pendorong seseorang dalam melakukan kegiatan 

untuk mencapai hasil yang diharapkan.  

2. Keluarga 

Keluarga adalah pusat pendidikan yang pertama dan terutama, karena 

sebagian besar kehidupan siswa berada dalam lingkungan keluarga terutama 

orang tua sudah sewajarnya memelihara dan membimbing anak dengan 

penuh kasih saying.  

3. Peran Guru 

Guru merupakan agen pembaharuan dimana guru hanya sebagai 

fasilitator pebelajaran, guru menciptakan kondisi yang memnggugahkan dan 

memberi kemudahan bagi siswa untuk belajar. Guru juga harus memahami 

karakteristik siswa untuk memenuhi kebutuhan siswa yang bersifat khusus 

dari masing-masing siswa yang memiliki minat dan potensi yang perlu 

diwujudkan secara optimal. 

4. Sarana dan Prasarana 

Fasilitas yang tersedia di lingkungan sekolah sangat mendukung belajar 

siswa dan sebaliknya kurangnya fasilitas yang tersedia akan membuat siswa 

kurang berminat belajar.  

5. Teman Pergaulan 

Teman pergaulan baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal 

juga dapat memengaruhi minat belajar siswa. Jika teman pergaulan memilii 

minat belajar dan motivasi yang tinggi dalam belajar, maka minat teman 

yang lainnya juga dapat mempengaruhinya begitu juga sebaliknya.  
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6. Mass Media 

Berbagia macam mass meda seperti: televisi, radio, video visual serta 

media cetak lainnya seperti buku-buku bacaan, majalah dan surat kabar juga 

dapat mempengaruhi minat belajar siswa.  

5. Sistem Persamaan Linier Dua Variabel 

a. Persamaan Linier Dua Variabel 

Persamaan linier dua variabel adalah persamaan yang mengandung dua 

variabel dimana pangkat atau derajatnya tiap-tiap variabelnya sama dengan 

satu.  

Bentuk umum persamaan linier dua variabel: 

        

Contoh:  

        

Dimana x dan y adalah variabel 

b. Sistem Persamaan Linier Dua Variabel 

Sistem persamaan linier dua variabel adalah dua persamaan liner, dua 

persamaan variabel yang mempunyai hubungan diantara keduanya dan 

mempunyai satu penyelesaian. 

Bentuk umum sistem persamaan linier dya variabel adalah: 

        

        

Dimana x dan y adalah variabel 

a,b,p, dan q disebut koefisien 
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c dan r disebut konstanta 

Contoh: 

         dan       

c. Penyelesaian Sistem Persamaan Linier Dua Variabel 

1) Metode Substitusi 

Metode substitusi yaitu metode atau cara menyelesaikan sistem 

persamaan linier dua variabel dengan mengganti salah satu peubah atau 

variabel. 

Contoh: 

Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel 

       dan          dengan metode substitusi! 

Penyelesaian: 

              ….1) 

        …..2) 

Substitusi persamaan 1) ke persamaan 2) 

         

 (    )        

            

        

    

Substitusi     ke persamaan 1) 

       

     ( ) 
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Jadi, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan dua variabel adalah (2,2) 

2) Metode Eliminasi 

Metode eliminasi yaitu metode atau cara menyelesaikan sistem 

persamaan linier dua variabel dengan menghilangkan (mengeliminasi) salah 

satu variabel dari sistem persamaan tersebut. Jika variabelnya x dan  y untuk 

menentukan variabel x kita harus mengeliminasi variabel y terlebih dahulu 

atau sebaliknya. 

Contoh: 

Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan liner dua variabel 

        dan            dengan metode eliminasi! 

Penyelesaian: 

        

           

Karena keduanya belum dalam bentuk umum suatu persamaan linier dua 

variabel, maka diubah terlebih dahulu menjadi  

        

        

Eliminasi x 

       |  |        

       |  |         
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Eliminasi y 

       |  |         

       |  |          + 

       

    

Jadi, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan dua variabel tersebut 

adalah (5,1) 

3) Metode Campuran (Eliminasi dan Substitusi) 

Metode Campuran atau biasa disebut juga dengan metode gabungan, yaitu 

suatu cara atau metode untuk menyelesaikan suatu persamaan lnear dengan 

menggunakan dua metode yaitu metode eliminasi dan substitusi secara 

bersama. 

Contoh: 

Diketahui persamaan         dan         , dengan menggunakan 

metode campuran tentukan himpunan penyelesaiannya! 

Penyelesaian: 

Persamaan 1:         

Persamaan 2:          

Langkah Pertama Menggunakan Metode Eliminasi: 

         |  |         

        |  |         
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Langkah Pertama Substitusi     ke persamaan 1: 

          

           

          

    

Jadi, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan dua variabel tersebut 

adalah (0,5) 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu untun memperkuat peneliti dalam melakukan 

penelitiannya. Kajian tentang peneliti terdahulu terhadap persamaan dan 

perbedaan. Berikut singkatnya: 

Table 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu 

No Aspek Penelitian Terdahulu 
Penelitian 

Sekarang 

1.  Penelitian Rina 

Mariyana, 

dkk.  

Sri Wahyuni  Rizki Destria Lika Novita Astuti 

2.  Judul Pengaruh 

Model 

Pembelajara
n Thinking 

Aloud Pair 

Problem 

Solving 
Terhadap 

Hasil 

Belajar IPA 
Fisika Siswa 

Efektivitas 

Model 

Thinking 
Aloud Pair 

Problem 

Solving 

(TAPPS) 
dalam 

Meningkatkan 

Hasil Belajar 
Matematika 

Siswa 

Perbandingan Hasil 

Belajar Ekonomi 

Dengan Menggunakan 
Model Pembelajaran 

Thinking Aloud Pair 

Problem 

Solving dan Make A 
Match Dengan 

Mempertimbangkan 

Minat Belajar pada 
Siswa Kelas X SMA 

Muhammadiyah 

Gadingrejo Tahun 

Pelajaran 2017/2018 

Pengaruh Model 

Pembelajaran 

Thinking Aloud 
Pair Problem 

Solving (TAPPS) 

terhadap Hasil 

Belajar dan Minat 
Belajar 

Matematika Siswa 

pada Materi 
Sistem Persamaan 

Linier Dua 

Variabel Kelas 

VIII di MTsN 10 
Nganjuk 

3.  Pendekatan Kuantitatif Kuantitatif Kuantitatif Kuantitatif 

4.  Jenis Eksperimen 

Semu 

Quasi 

Eksperimen 

Quasi Eksperimen Quasi Eksperimen 
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Lanjutan tabel 2.1 

No Aspek Penelitian Terdahulu 
Penelitian 

Sekarang 

5.  Desain Posttes Only 

Control 

Design 

Pretest 

Posttest 

Control 
Group Design 

Trearment by level design Nonequivalent 

Control Group 

Desighn 

6.  Hasil 

Penelitian 

Berdasarkan 

hasil posttes 

dari kedua 
kelas 

didapatkan 

nilai rata-
rata kelas 

eksperimen 

74,38 

dengan 
kategori 

baik dan 

kelas 
kontrol 

71,90 

dengan 

kategori 
cukup baik. 

Terlihat 

bahwa nilai 
rata-rata 

hasil belajar 

kelas 
eksperimen 

lebih tinggi 

dari kelas 

kontrol. Hal 
ini berarti 

ada 

pengaruh 
model 

pembelajara

n Thinking 
Aloud Pair 

Problem 

Solving 

terhadap 
hasil belajar 

IPA Fisika 

Siswa 

Berdasarkan 

hasil 

penelitian 

dapat 

disimpulkan 

bahawa model 

pembelajaran 

TAPPS efektif 

dalam 

meningkatkan 

hasil belajar 

matematika 

siswa SMP 

Muhammadiy

ah 47 Medan 

Tahun 

Pelajaran 

2019/2020 

 

1. Ada perbedaan signifikan 

hasil belajar ekonomi antara 

siswa yang 
pembelajarannya 

meggunakan model 

pembelajaraan TAPPS 
dengan siswa yang 

pembelajarannya 

menggunakan 

pembelajarannya 
menggunakan model 

pembelajaran make a 

match. 
2. Hasil belajar ekonomi siswa 

yang pembelajarannya 

menggunakan model 

pembelajaran TAPPS lebih 
tinggi dibandingkan dengan 

siswa yang 

pembelajarannya 
menggunakan model 

pembelajaran make a match 

pada siswa yang memiliki 
minat belajar tinggi. 

3. Hasil belajar ekonomi siswa 

yang pembelajarannya 

menggunakan model 
pembelajaran TAPPS lebih 

rendah dibandingkan 

dengan siswa yang 
pembelajarannya 

menggunakan model 

pembelajaran make a match 
pada siswa yang memiliki 

minat belajar rendah. 

4. Ada interaksi antra model 

pembelajaran dengan minat 
belajar siswa terhadap hasil 

belajar ekonomi. 

 

7.  Jenjang 

Pendidikan 
SMP SMP SMA 

MTsN 
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C. Kerangka Berpikir Penelitian  

Dalam suatu penelitian, alur pelaksanaan penelitian diperlukan untuk 

mempermudah prosesnya. Peneliti menggambarkan alur pelaksanaan 

penelitian dalam sebuah bagan seperti gambar di bawah ini. Alur pelaksanaan 

penelitian “Pengaruh Model Pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem 

Solving (Tapps) Terhadap Hasil Belajar dan Minat Belajar Matematika Siswa 

Pada Materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel Kelas VIII di MTsN 10 

Nganjuk” adalah sebagai berikut: 

Peneliti menerapkan dua model pembelajaran yang berbeda pada dua 

kelas berbeda untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran TAPPS 

terhadap hasil belajar dan minat belajar matematika siswa. Kelas yang diambil 

peneliti yaitu kelas  VIII-A sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII-B sebagai 

kelas kontrol. Pada kelas  VIII-A siswa diberi model pembelajaran TAPPS. 

Sedangkan kelas VIII-B siswa belajar menggunakan model pembelajaran 

konvensioanl. Kemudian setelah pembelajaran dilaksanakan, siswa diberikan 

tes berupa soal materi yang sudah disampaikan dan angket mengenai minat 

belajar matematika. Hasil dari angket dan tes dari dua kelas tersebut kemudian 

dibedakan. 
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Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir Penelitian 

 

Kondisi Awal 

dilapangan/masalah 

yang mendasari 

penelitian 

1. Guru cenderung selalu menggunakan model 

pemeblajaran konvensional dan monoton. 

2. Pebelajaran matematika yang membosankan  

3. Rendahnya pemahaman siswa yang 

dikarenakan siswa kurang tertarik terhadap 

pemebalajaran matematika. 

4. Prestasi belajar matematika masih belum 

sesuai harapan.  

 

Pemberian Tindakan 

Model Pembelajaran 

Thinking Aloud Pair Problem 

Solving (TAPPS) 

Model Pembelajaran 

Konvensional 

Tes 

Hasil Belajar dan Minat 

Belajar Matematika 

Siswa yang diberikan 

Model Pembelajaran 

TAPPS 

Hasil Belajar dan Minat 

Belajar Matematika 

Siswa yang diberikan 

Model Pembelajaran 

Konvensional 

Dibedakan 


