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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

 

1. Model Pembelajaran Missouri Mathematic Project (MMP) 

 

Menurut Good, Grouws dan Ebmeier (Slavin,2005 : 31), Missouri Mathematics 

Project adalah suatu program yang dirancang untuk membantu guru secara efektif 

menggunakan latihan-latihan agar guru mampu membuat siswa mendapatkan 

perolehan yang menonjol dalam prestasinya.  Intervensi guru terfokus kepada 

bagaimana cara guru mengajar agar terjadi pembelajaran aktif, fokus pada keber-

maknaan belajar, mengatur seatwork, review harian dengan latihan mental 

matematika, melakukan evaluasi dan instruksi.  Faulkner (Sunawan, 2008 :19) 

menyatakan bahwa kajian yang dilakukan oleh Good dan Grouws ditujukan untuk 

membuat matematika lebih bermakna sehingga meningkatkan pembelajaran yang 

dilakukan oleh siswa.  

 

Gitaniasari (2008: 16) menyatakan bahwa model pembelajaran matematika yang 

memuat langkah-langkah: pendahuluan, pengembangan, latihan dengan bim-

bingan guru, kerja mandiri, dan penutup (membuat rangkuman pelajaran, mem-

buat renungan tentang hal-hal baik yang sudah dilakukan serta hal-hal kurang baik 

yang harus dihilangkan).  Tujuan utama MMP adalah meningkatkan keterampilan 
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siswa dalam mengerjakan soal matematika dengan latihan terkontrol, seatwork 

atau latihan mandiri serta pemberian PR. 

 

Karakteristik dari model pembelajaran MMP ini adalah Lembar Tugas Proyek. 

Israni dan Dewi (2012: 127) menyatakan bahwa tugas proyek ini dimaksudkan 

untuk memperbaiki komunikasi, penalaran, keterampilan membuat keputusan dan 

keterampilan dalam memecahkan masalah.  Tugas proyek ini dapat dilakukan 

secara individu (pada langkah seatwork) atau secara berkelompok (pada langkah 

latihan terkontrol) sehingga tugas proyek ini merupakan suatu tugas yang me-

minta siswa untuk menghasilkan sesuatu (konsep baru) dari dirinya (siswa) 

sendiri.  Tugas Proyek ini diharapkan untuk: 

1) Memungkinkan siswa menjadi kreatif dalam mengintegrasikan 

pengetahuan dan keterampilan yang berbeda-beda, 

2) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan pertanyaan 

mereka sendirian kemudian mencoba menjawabnya, 

3) Memberikan siswa masalah-masalah sebagai cara alternatif 

mendemonstrasikan pembelajaran dan kompetensi siswa, 

4) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi secara 

positif dan bekerja sama dengan teman sekelasnya, dan 

5) Memberikan forum bagi siswa untuk berbagi pengetahuan dan 

kepandaian mereka dengan siswa lainnya. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model Missouri Mathematics 

Project (MMP) merupakan suatu model pembelajaran yang didesain untuk 

membiasakan siswa terhadap latihan-latihan agar membantu siswa lebih mudah 

memahami materi yang dijelaskan guru, yang terdiri dari lima langkah, yaitu 

review, pengembangan, latihan terkontrol, seatwork, dan penugasan. 

 

Menurut Convey (Krismanto, 2003: 12) menyebutkan bahwa langkah-langkah 

model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) terdiri dari review, 

pengembangan, latihan terkontrol, seatwork dan penugasan/PR. 
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Secara sederhana tahapan kegiatan dalam Model Pembelajaran Missouri 

Mathematics Project  yaitu langkah pertama review.  Kegiatan yang dilakukan 

pada langkah  ini adalah meninjau ulang pelajaran lalu terutama yang berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari pada pembelajaran tersebut, membahas soal 

pada PR yang dianggap sulit oleh siswa, serta membangkitkan motivasi siswa. 

Pada langkah kedua yaitu pengembangan, kegiatan yang dilakukan berupa 

penyajian ide baru dan perluasan konsep matematika terdahulu, penjelasan, 

diskusi, serta demonstrasi dengan contoh konkret.  Kegiatan ini dapat dilakukan 

melalui diskusi kelas.  Pengembangan akan lebih baik jika dikombinasikan 

dengan kontrol latihan untuk meyakinkan bahwa siswa mengikuti penyajian 

materi ini.  Langkah ketiga yaitu Kerja kooperatif (Latihan terkontrol), sesuai 

dengan penamaannya, pada langkah ini siswa diminta untuk mengerjakan latihan 

berupa lembar proyek yang menghendaki siswa terlibat dalam prosedur-prosedur 

seperti investigasi, penemuan dan inkuiri dengan diawasi guru.  Pengawasan ini 

berguna untuk mengawasi kalau-kalau terjadi miskonsepsi pada pembelajaran. 

Latihan yang diberikan kepada siswa dikerjakan dalam kelompok (belajar 

kooperatif).  Pada langkah ini, terdapat garis besar kegiatan kooperatif siswa. 

Kemudian langkah selanjutnya  Seat work/kerja mandiri.  Dalam langkah ini 

siswa diminta untuk bekerja sendiri sebagai latihan atau perluasan mempelajari 

konsep yang disajikan guru pada langkah 2 (pengembangan).  Seatwork juga 

dimaksudkan sebagai sarana untuk mengaplikasikan pemahaman yang diperoleh 

dari langkah pengembangan dan latihan terkontrol.  Langkah terakhir yaitu 

Penugasan/Pe-kerjaan Rumah (PR).  Memberikan Penugasan/PR kepada peserta 

didik agar peserta didik juga belajar dirumah.  Waktu pemberian PR diakhir 
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proses belajar mengajar dan isi/soal dari PR tersebut merupakan tentang materi 

pelajaran yang pada saat itu diajarkan.  PR ini selanjutnya akan menjadi bahan 

review pada pembelajaran selanjutnya. 

 

Sepintas nampak bahwa model pembelajaran MMP hampir sama dengan pem-

belajaran konvensional, namun jika ditelaah lebih dalam ada perbedaan antara 

model pembelajaran MMP dengan pembelajaran konvensional.  Rohaeti (2009) 

mengemukakan perbedaan tersebut pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 

Aspek Perbedaan Pembelajaran 

Konvensional 

Pembelajaran MMP 

Pengembangan 

konsep/penyampaian 

materi. 

Materi dominan disampaikan 

oleh guru secara keseluruhan 

Materi disampaikan oleh 

guru atau siswa melalui 

diskusi maupun 

kolaborasi antara guru 

dan siswa 

Pengelolaan kelas Pembelajaran klasikal (tidak 

ada pembentukan kelompok 

belajar) 

Pembelajaran kelompok 

(siswa dibagi menjadi 

beberapa kelompok 

belajar) 

Sumber 

Pembelajaran 

Dominan hanya mengguna-

kan Teksbook 

Teksbook, lembar tugas 

proyek (latihan terkontrol, 

latihan mandiri dan PR) 

Interaksi belajar Interaksi belajar terbatas 

hanya guru dengan siswa 

atau siswa dengan siswa 

secara individu 

 

 

 

 

Interaksi belajar lebih 

luas yaitu guru dengan 

siswa, siswa dengan 

siswa dalam kelompok 

belajar, siswa de-ngan 

siswa secara individu, dan 

siswa dengan sumber 

pembelajaran (lembar 

tugas proyek) 

Penerapan konsep 

atau latihan 

Latihan hanya diberikan 

ketika selesai pengembangan 

konsep siswa mengerjakan 

secara individu atau dengan 

teman sebangku. 

Latihan diberikan dua kali 

yaitu pada langkah latihan 

terkontrol dan seatwork  

(latihan mandiri) 

Peran guru dan 

siswa dalam 

kegiatan 

pembelajaran 

Guru lebih berperan aktif 

dalam kegiatan pembelajaran 

(Teacher Centered) 

Siswa lebih berperan aktif 

dalam kegiatan 

pembelajaran (Student 

Centered) 
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2. Pemahaman Konsep Matematis 

 

Pemahaman konsep terdiri dari dua kata, yaitu pemahaman dan konsep.  Konsep 

menurut Winkel (2004: 92) adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang 

memiliki ciri-ciri yang sama.  Menurut Gagne (Ruseffendi, 2006 : 165), konsep 

adalah ide abstrak yang memungkinkan kita mengelompokkan benda-benda 

(objek) ke dalam contoh dan non contoh.  Konsep matematika yaitu segala yang 

berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, 

meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat dan inti /isi dari materi 

matematika (Budiono, 2009: 4). 

 

Pemahaman menurut Bloom (Winkel, 2004: 274) mencakup kemampuan untuk 

menangkap makna dalam arti yang dipelajari.  Seorang siswa dikatakan paham 

apabila siswa tersebut dapat menjelaskan suatu konsep tertentu dangan kata-kata 

sendiri, dapat membandingkan, dapat membedakan, dan dapat mempertentangkan 

konsep tersebut dengan konsep lain.  Purwanto dalam Gitanisari (2008: 11) 

mengungkapkan bahwa pemahaman konsep adalah tingkat kemampuan yang 

mengharapkan siswa mampu mamahami konsep, situasi, dan fakta yang diketahui, 

serta dapat menjelasakan dengan kata- kata sendiri sesuai dengan pengetahuan 

yang dimilikinya, dengan tidak mengubah artinya. 

 

Konsep matematika disusun secara berurutan sehingga konsep sebelumnya akan 

digunakan untuk mempelajari konsep selanjutnya.  Misalnya konsep luas persegi 

diajarkan terlebih dahulu daripada konsep luas permukaan kubus.  Hal ini karena 

sisi kubus berbentuk persegi sehingga konsep luas persegi akan digunakan untuk 

menghitung luas permukaan kubus.  Belajar matematika berarti belajar tentang 
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konsep-konsep dan struktur-struktur yang terdapat dalam bahasan yang dipelajari 

serta berusaha mencari hubungan-hubungannya, Karso dan Damardjo (2003:10) 

mengemukakan bahwa mempelajari matematika tidak lepas dari penelaahan 

bentuk-bentuk atau struktur yang abstrak, kemudian kita mempelajarinya dengan 

mencari hubungan-hubungan di antara hal-hal itu.  Untuk mempelajari struktur-

struktur atau hubungan-hubungannya maka kita perlu memahami konsep-konsep 

yang ada dalam matematika itu.  Siswa dibiasakan untuk memperoleh pemahaman 

melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki dan yang tidak dimiliki dari 

sekumpulan objek.  Siswa diharapkan mampu menangkap pengertian suatu kon-

sep melalui pengamatan terhadap contoh-contoh dan bukan contoh (Suherman, 

dkk, 2003: 57).  

 

Berikut ini indikator siswa yang memahami suatu konsep menurut KTSP tahun 

2006 : 

1. menyatakan ulang sebuah konsep. 

2. mengklasifikasi obyek-obyek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan 

konsepnya). 

3. memberi contoh dan non-contoh dari konsep. 

4. menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. 

5. mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep. 

6. menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu. 

7. mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 

 

 

Dari uraian di atas pemahaman konsep adalah kemampuan bersikap, berpikir dan 

bertindak yang ditunjukkan  oleh siswa dalam memahami definisi, pengertian, ciri 

khusus, hakikat dan inti /isi dari materi matematika dan kemampuan dalam 

memilih serta menggunakan prosedur secara efisien dan tepat.  Selain itu 

pemahaman konsep dapat digunakan untuk menggeneralisasikan suatu obyek. 
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Konsep matematika harus diajarkan secara berurutan.  Hal ini karena pem-

belajaran matematika tidak dapat dilakukan secara melompat-lompat tetapi harus 

tahap demi tahap, dimulai dengan pemahaman ide dan konsep yang sederhana 

sampai ke tahap yang lebih kompleks. 

 

B. Kerangka Pikir 

 

 

Pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara siswa dengan guru dan 

juga sumber belajar untuk membantu siswa agar dapat belajar matematika dengan 

baik.  Salah satu tujuan pembelajaran matematika pada pendidikan menengah 

adalah agar peserta didik memiliki kemampuan memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep. 

 

Pemahaman konsep sangat penting karena apabila siswa menguasai konsep materi 

prasyarat maka siswa akan mudah untuk memahami konsep materi selanjutnya. 

Siswa yang memahami suatu konsep juga akan dapat menyelesaikan berbagai 

macam persoalan dan variasinya.  Namun saat ini permasalahan yang dihadapi 

oleh guru adalah siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep-

konsep matematika sehingga lamban dalam menyelesaikan soal matematika. 

 

Model pembelajaran yang diharapkan mampu mengajak siswa untuk memahami 

konsep yang diterimanya dalam proses belajar mengajar adalah Missouri 

Mathematics Project (MMP), di mana guru mengawali pembelajaran dengan 

meninjau ulang pembelajaran sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan materi 

yang akan dipelajari pada pembelajaran yang sedang dilakukan.  Peninjauan dari 

pelajaran yang lalu dimaksudkan agar siswa dapat menyatakan ulang suatu konsep 
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untuk lebih memperkuat pemahaman konsep siswa agar dapat mengikuti pelajaran 

selanjutnya tanpa tersendat dengan kemungkinan adanya siswa yang belum terlalu 

paham terhadap materi sebelumnya.  Selanjutnya guru menyajikan ide baru dalam 

perluasan konsep matematika yang terdahulu.  Penjelasan dan diskusi interaktif 

antara guru dengan siswa harus disajikan termasuk demonstrasi konkrit.  Konsep 

dapat disajikan dengan memberi contoh dan bukan contoh dari konsep itu, sampai 

akhirnya peserta didik dapat mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat 

tertentu dan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika. 

Mendefinisikan konsep lebih bermakna jika gambaran awal sudah ada di benak 

siswa tentang ciri-ciri konsep tersebut.  Siswa dikatakan telah memahami suatu 

konsep bila ia dapat membedakan contoh dan bukan contoh dari konsep itu, 

misalnya mana yang persamaan dan mana yang bukan persamaan, dan 

menggunakannya dalam berbagai situasi. 

 

Siswa secara berkelompok diberikan kesempatan untuk mengerjakan soal-soal 

latihan untuk memantapkan pemahaman konsep dan menerapkan pengetahuannya 

melalui latihan memecahkan soal-soal yang berkaitan dengan pengembangannya 

dalam matematika.  Pada langkah ini siswa diminta untuk mengerjakan latihan 

berupa lembar proyek yang menghendaki siswa terlibat dalam prosedur-prosedur 

seperti investigasi, penemuan dan inkuiri dengan diawasi guru.  Kemudian siswa 

diminta untuk bekerja sendiri sebagai latihan (seatwork) atau perluasan mem-

pelajari konsep yang disajikan guru pada langkah pengembangan.  Seatwork  

dimaksudkan sebagai sarana untuk mengaplikasikan pemahaman konsep yang 

diperoleh dari langkah pengembangan dan latihan terkontrol.  Pada akhir pem-

belajaran siswa diberikan tugas/PR, pemberian ini dimaksudkan agar siswa 
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mampu mempergunakan sebagian waktunya untuk mempermantap pemahaman 

mereka tentang pelajaran yang telah diberikan walaupun sudah tidak dalam 

lingkungan sekolah yaitu dengan menyelesaikan pekerjaan rumah (PR). 

 

Berdasarkan uraian di atas, model pembelajaran MMP dapat mengupayakan ada-

nya perubahan pada siswa untuk mempergunakan waktuya dalam belajar, dan 

dapat membuat siswa lebih aktif dalam proses belajar maupun di luar proses 

belajar mengajar sehingga mereka dapat menggunakan waktunya seefektif 

mungkin yang dapat meningkatkan pemahaman konsep peserta didik.  

 

C. Anggapan Dasar 

 

 

Anggapan dasar dalam peneletian ini adalah: 

1. Seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Bangunrejo selama ini memperoleh 

materi pelajaran matematika yang sama dan sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku. 

2. Faktor lain yang mempengaruhi pemahaman konsep matematis selain model 

pembelajaran MMP dan pembelajaran konvensional dianggap memiliki 

kontribusi yang sama. 

 

D. Hipotesis 

 

a. Hipotesis Umum 

Hipotesis umum dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh pembelajaran 

MMP terhadap pemahaman konsep matematis.  
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b. Hipotesis Kerja 

Hipotesis kerja yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemahaman konsep 

matematis siswa dengan pembelajaran MMP lebih tinggi dibandingkan 

pemahaman konsep matematis siswa dengan pembelajaran konvensional. 


