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Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

penerapan model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) terhadap 

peningkatan pemahaman konsep matematis pada siswa SMK. Populasi pada 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI program keahlian Pemasaran di SMK 

Negeri 3 Kota Bandung, kemudian dengan teknik Purposive Sampling  terpilih dua 

kelas yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Dari kedua kelas tersebut, masing 

masing kelas dibagi ke dalam tiga kelompok kategori siswa berdasarkan kemampuan 

tinggi, sedang, dan rendah. Penelitian ini menggunakan disain kelompok kontrol non-

ekivalen (The Non-Equivalent Control Group Design) dengan jenis penelitian 

kuantitatif. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes yang terlebih 

dahulu di uji validitas dan reliabilitasnya kemudian data hasil peneitian di olah dengan 

statistic Anova. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peningkatan kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa yang pembelajarannya dengan model MMP 

lebih baik daripada siswa yang pembelajarannya dengan model konvensional pada 

taraf signifikansi 5%, baik pada kategori tinggi, sedang, ataupun rendah, (2) kelompok 

siswa dengan kategori tinggi lebih baik peningkatan kemampuan pemahaman konsep 

matematisnya baik diberi model pembelajaran MMP ataupun model pembelajaran 

konvensional, (3) tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan 

pengelompokan siswa dalam hal peningkatan kemampuan pemahaman konsep 

matematis. 

Kata kunci: Pemahaman konsep matematis, model pembelajaran kooperatif, 

Missouri Mathematics Project (MMP).  

I. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu ilmu yang wajib dipelajari untuk mencapai fungsi pendidikan 

nasional. Pemahaman konsep merupakan bagian yang penting dalam pembelajaran matematika karena 

pelajaran matematika menekankan pada konsep. Berdasarkan hasil studi PISA studi internasional tentang 

prestasi literasi membaca, matematika dan sains pada tahun 2012, Indonesia berada pada posisi 64 dari 65 

negara, hal ini menempatkan Indonesia pada urutan kedua terendah dari seluruh negara peserta. 

Kemudian dari pengalaman peneliti selama kegiatan PPL di salah satu SMK di kota Bandung dalam 

mengajar matematika kelas XI dapat dikatakan bahwa pemahaman konsep matematis perlu ditingkatkan.  

Kemampuan pemahaman konsep matematis siswa di sekolah beragam ada yang tinggi, sedang, 

dan rendah. Menurut pendapat Muhibbin Syah (2010), bahwa tingkat kecerdasan siswa sangat 

menentukan tingkat keberhasilan belajar, semakin tinggi kemampuan intelegensi seorang siswa maka 

semakin besar peluangnya untuk meraih sukses [1], oleh karena itu agar tidak terjadi kesenjangan yang 

terlampau jauh dalam hal peningkatan kemampuan pemahaman konsep antara kelompok tinggi, sedang, 

ataupun rendah peneliti mengelompokan siswa ke dalam tiga kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. 

Siswa dikatakan dapat memahami suatu konsep bukan hanya jika dapat menghapal suatu konsep, 

menurut National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (1989 : 223) dalam Angga Murizal 

(2012) dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan, 

mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh, menggunakan model, diagram dan simbol 

untuk merepresentasikan suatu konsep, mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lainnya, mengenal 

berbagai makna dan interpretasi konsep, mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat 

yang menentukan suatu konsep [2]. 
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 Model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) memiliki keterkaitan dengan 

pemahaman konsep matematis, pada model pembelajaran MMP guru berperan sebagai fasilitator yang 

mengarahkan siswa dalam proses pembelajaran dengan memberikan penjelasan dan latihan-latihan baik 

dikerjakan secara individu maupun kelompok sehingga siswa akan terampil dalam beragam soal yang 

disajikan.  

MMP muncul atas penelitian yang dilakukan oleh Thomas L Good dan Douglas A. Grouws pada 

tahun 1979 di Universitas Missouri bertujuan untuk menguji efektifitas pengajaran matematika terhadap 

prestasi belajar siswa [3]. Menurut Slavin & Lake (2007) MMP adalah model pembelajaran yang 

dirancang untuk membantu guru secara efektif menggunakan latihan-latihan agar guru mampu membuat 

siswa mendapatkan perolehan yang menonjol dalam mencapai prestasinya [4]. Model pembelajaran MMP 

di desain dengan penekanan latihan-latihan seperti yang tergambar dalam 5 langkah yang dikemukakan 

oleh Good & Grouws (1979 :357) yaitu review (peninjauan ulang), development (pengembangan), 

seatwork (latihan kelompok ataupun mandiri), homework assignment (penugasan), special reviews 

(penutup) [3]. 

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk 

melihat apakah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran MMP terhadap peningkatan 

pemahaman konsep matematis pada siswa SMK baik pada kategori tinggi, sedang, maupun rendah? 

sehingga peneliti menguraikan pertanyaan berikut ini: (1) apakah peningkatan kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa yang pembelajarannya dengan model MMP lebih baik daripada siswa yang 

pembelajarannya dengan model konvensional, baik pada kategori tinggi, sedang, ataupun rendah?, (2) 

kelompok siswa dengan kategori manakah yang lebih baik peningkatan kemampuan pemahaman konsep 

matematisnya baik diberi model pembelajaran MMP ataupun model pembelajaran konvensional?, (3) 

apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan pengelompokan siswa dalam hal 

peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis?. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran MMP terhadap 

peningkatan pemahaman konsep matematis pada siswa SMK, berdasarkan pernyataan berikut: (1) apakah 

peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang pembelajarannya dengan model 

MMP lebih baik daripada siswa yang pembelajarannya dengan model konvensional, baik pada kategori 

tinggi, sedang, ataupun rendah, (2) kelompok siswa dengan kategori manakah yang lebih baik 

peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematisnya baik diberi model pembelajaran MMP 

ataupun model pembelajaran konvensional, (3) apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran 

dengan pengelompokan siswa dalam hal peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis. 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bermanfaat dalam dunia pendidikan 

antara lain : (1) untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai praktik pembelajaran MMP di 

sekolah, (2) membantu peserta didik dalam memahami materi pelajaran matematika dengan mudah 

sehingga lebih menyenangkan karena peserta didik lebih dilibatkan di dalamnya, (3) memberi alternatif 

bagi guru bidang studi matematika mengenai model MMP dalam meningkatkan pemahaman konsep 

matematis pada peserta didik, (4) untuk dijadikan referensi atau acuan pada penelitian selanjutnya tentang 

pengaruh penerapan model pembelajaran MMP terhadap peningkatan pemahaman konsep matematis pada 

siswa SMK. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan disain kelompok kontrol non-

ekivalen. Pada disain eksperimen ini dimulai dengan pretes, dilanjutkan dengan perlakuan yang berbeda, 

dan diakhiri dengan postes. Penelitian ini menggunakan kelompok eksperimen dan kontrol yang diambil 

tidak secara acak, namun dipilih dua kelompok yang homogen. Pada kelompok eksperimen diberikan 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran MMP sebagai perlakuan dan pada 

kelompok kontrol diberikan pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran 

konvensional. Sebelum diberikan perlakuan yang berbeda, terlebih dahulu setiap kelompok diberikan 

pretes untuk mengukur kemampuan awal pemahaman matematis setiap siswa pada kedua kelompok 

tersebut, selanjutnya setiap kelompok diberi postes untuk dibandingkan dengan hasil pretes. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2016 yaitu pada semester genap Tahun Ajaran 2015-

2016. Adapun sampel untuk penelitian ini berjumlah 60 orang siswa dari dua buah kelas yang dipilih 

dengan teknik Purposive Sampling di salah satu SMK Negeri  di kota Bandung. Kemudian dari masing-

masing kelas dibagi dalam 3 kelompok kategori dengan berdasarkan pada kemampuan tinggi, sedang, dan 

rendah. 
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Instrumen pengumpulan data berupa tes dan non-tes. Tes yang akan digunakan berupa tes uraian 

pemahaman konsep matematis yang terdiri dari pretes dan postes. Instrumen non-tes berupa lembar 

observasi yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pembelajaran yang terbagi 

dalam kegiatan guru dan siswa baik menggunakan model pembelajaran MMP maupun model 

pembelajaran konvensional. Untuk memperoleh gambaran tentang baik atau tidaknya kualitas instrumen, 

maka dilakukan analisis data untuk mengetahui tingkat validitas, realibilitas, daya pembeda, dan indeks 

kesukaran. 

Pengelompokan kemampuan siswa didasarkan pada nilai pretes dengan kriteria sebagai berikut: 

(1) kelompok siswa kemampuan tinggi menempati ranking atas, yaitu mempunyai nilai pretes ≥ rata-rata 

+ simpangan baku, (2) kelompok siswa kemampuan rendah menempati ranking bawah, yaitu mempunyai 

nilai pretes ≤ rata-rata – simpangan baku, (3) untuk kelompok siswa kemampuan sedang menempati 

ranking tengah yaitu mempunyai rata-rata  - simpangan baku < nilai pretes < rata-rata + simpangan baku 

[5]. 

 Peningkatan pemahaman konsep yang terjadi sebelum dan sesudah pembelajaran dihitung dengan 

rumus gain ternormalisasi menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Hake (dalam Meltzer : 2002) 

yaitu sebagai berikut [6]: 

Gain Ternormalisasi (g) = 
                       

                               
 

Pengujian statistik menggunakan uji anova dua jalur, dimana sebelumnya dilakukan uji prasyarat 

yaitu uji normalitas dan uji homogenitas pada taraf signifikansi 0,05.  

Hipotesis statistik pertama uji anova dua jalur : 

H0:  Tidak terdapat perbedaan peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis dengan 

menggunakan model pembelajaran MMP maupun model pembelajaran konvensional baik pada 

kategori tinggi, sedang ataupun rendah. 

 H1: Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis dengan menggunakan 

model pembelajaran MMP maupun model pembelajaran konvensional baik pada kategori tinggi, 

sedang ataupun rendah. 

Hipotesis statistik kedua uji anova dua jalur: 

H0: Tidak terdapat perbedaan peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis berdasarkan 

kategori kelompok siswa baik dengan menggunakan model pembelajaran MMP maupun model 

pembelajaran konvensional. 

H1: Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis berdasarkan kategori 

kelompok siswa baik dengan menggunakan model pembelajaran MMP maupun model pembelajaran 

konvensional. 

Hipotesis statistik ketiga uji anova dua jalur: 

H0: Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan pengelompokan siswa dalam hal 

peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis. 

H1: Terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan pengelompokan siswa dalam hal peningkatan 

kemampuan pemahaman konsep matematis. 

Kriteria pengambilan keputusan: 

Jika signifikansi atau nilai probabilitas perhitungan (sig. > 0,05), maka H0 diterima. Dan jika signifikansi 

atau nilai probabilitas perhitungan (sig.  0,05), maka H0  ditolak dan H1 diterima. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Data yang disajikan merupakan data kemampuan awal pemahaman konsep matematis siswa kelas 

eksperimen dengan jumlah siswa seharusnya adalah 36 orang namun pada pelaksanaan pretes ada 6 orang 

siswa yang tidak mengikuti pretes dikarenakan sakit maka sampel yang diambil adalah sebanyak 30 

orang. Begitupun pada kelas kontrol jumlah siswa seharusnya adalah 32 orang namun pada pelaksanaan 

postes ada 2 orang siswa yang tidak mengikuti postes dikarenakan sakit maka sampel yang diambil adalah 

sebanyak 30 orang. Data yang telah diperoleh disajikan pada tabel 1. 
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Tabel 1. Deskripsi Hasil Pretes 

Besaran  Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 
Jumlah 531,2 666,71 

Rata – rata 17,7067 22,2237 

Simpangan baku 9,88129 11,76258 

Setelah diketahui gambaran statistik deskriptif skor pretes dari kelas kontrol maupun kelas 

eksperimen, langkah selanjutnya adalah melakukan uji normalitas terhadap skor pretes kedua kelas untuk 

mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak dengan program SPSS versi 22 for windows.  

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data Pretes 

Data Model Pembelajaran   sig 

Pretes MMP 0.05 .052 

Konvensional 0.05 .083 
 

Berdasarkan tabel 2, diketahui nilai signifikansi untuk kelas model MMP dan model konvensional 

lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data pretes kelas model MMP dan kelas model 

konvensional berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji homogenitas 

varians dilakukan untuk mengetahui homogenitas varians dari data pretes kedua kelas. 

Tabel 3. Hasil Uji Homogenitas Data Pretes 

   Sig. 

Nilai Pretes Based on Mean 0,05 .737 

Berdasarkan tabel 3, diperoleh nilai signifikansi atau probabilitas mean (rata-rata) sebesar 0,737. 

Dari data tersebut  diperoleh bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data pretes untuk kelas 

eksperimen dan kelas kontrol homogen. Selanjutnya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-

rata dari nilai pretes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol hasil analisis kemampuan pemahaman 

konsep matematis awal dilakukan menggunakan uji perbedaan dua rata-rata (Independent Sample T-Test) 

H0 :       Kemampuan awal pemahaman konsep matematis siswa kelas model MMP dan kelas 

model konvensional tidak berbeda secara signifikan. 

H1 :       Kemampuan awal pemahaman konsep matematis siswa kelas model MMP dan kelas 

model konvensional berbeda secara signifikan. 

 

Keterangan:  

   = rata-rata kemampuan awal pemahaman konsep matematis siswa kelas model MMP. 

   = rata-rata kemampuan awal pemahaman konsep matematis siswa kelas model konvensional. 

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

a) Jika nilai signifikansi perhitungan (sig.   0,05), maka H0 diterima. 

b) Jika nilai signifikansi perhitungan (sig. < 0,05), maka H0 ditolak. 

 

Tabel 4 Hasil Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Skor Pretes 

Data 

Sig. (2-

tailed)   Hasil 

Pretes .113 0.05 

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata 

kemampuan awal pemahaman konsep matematis pada 

siswa kelas model MMP dengan kelas model 

konvensional 
 

Untuk menentukan kriteria pengelompokan siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol tersebut 

mengacu pada nilai pretes dengan kriteria pada tabel 5. 
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Tabel 5. Kriteria Pengelompokkan Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol Berdasarkan Nilai Pretes 

Besaran Nilai Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Rata-rata 19,96517   

Simpangan baku 10,82194   

Kategori atas ≥ 30,7871 5 orang 3 orang 

Kategori sedang 9,14 < nilai pretes < 30,79 18 orang 22 orang 

Kategori bawah ≤ 9,14 7 Orang  7 orang 5 orang 

 

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas eksperimen 

yang pembelajarannya menggunakan model MMP dibandingkan dengan siswa kelas kontrol yang 

pembelajarannya menggunakan model konvensional yaitu dengan cara menganalisis data gain 

ternormalisasi kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dari kedua kelas tersebut. 

Uji normalitas ini dilakukan terhadap data gain dari kelas eksperimen dan kelas kontrol, tujuannya 

untuk mengetahui apakah kedua sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak . 

 

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Data Gain 

 

Berdasarkan tabel 6, diketahui nilai signifikansi gain untuk kelas model MMP dan model 

konvensional lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data gain kelas model MMP dan kelas 

model konvensional berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji 

homogenitas varians untuk mengetahui homogenitas varians dari data gain kedua kelas. 

Tabel 7. Hasil Uji Homogenitas Data Gain 

   Sig. 

Data Gain Based on Mean 0,05 .080 

Berdasarkan tabel 7, diperoleh nilai signifikansi gain lebih besar dari 0,05, maka data gain untuk 

kelas eksperimen dan kelas kontrol homogen. Selanjutnya karena dalam penelitian ini akan melihat 

pengaruh model MMP pada siswa kemampuan tinggi, sedang dan rendah, dan berdasarkan pernyataan 

sebelumnya bahwa data gain berdistribusi normal dan homogen maka analisis data gain selanjutnya 

adalah menggunakan uji anova dua jalur. 

1. Apakah peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang pembelajarannya dengan 

model MMP lebih baik daripada siswa yang pembelajarannya dengan model konvensional, baik pada 

kategori tinggi, sedang, ataupun rendah? 

 

Tabel 8. Hasil Uji Anova Dua Jalur Data Gain 

   Sig. 

KELOMPOK 0.05 .015 

MODEL 0.05 .002 

KELOMPOK * MODEL 0.05 .117 

Pada tabel hasil uji anova dua jalur menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada baris MODEL dan 

kolom sig. sebesar 0,002. Karena 0.002   0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis dengan menggunakan 

model pembelajaran MMP maupun model pembelajaran konvensional baik pada kategori tinggi, sedang, 

ataupun rendah. Untuk melihat model mana yang lebih baik pengaruhnya terhadap peningkatan 

pemahaman konsep matematis siswa baik pada kategori tinggi, sedang, ataupun rendah dapat dilihat pada 

tabel 9 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelompok tinggi, sedang, dan rendah model MMP lebih 

tinggi dari model konvensional. Sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa yang menggunakan model pembelajaran MMP lebih baik dari pada yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional, baik pada kategori tinggi, sedang, ataupun rendah. 

Data Model Pembelajaran   sig 

Gain MMP 0.05 .060 

Konvensional 0.05 .126 
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Tabel 9 Statistika Deskriptif Data Gain 

Kategori Model Pembelajaran Mean Std. Deviation 

Tinggi MMP .8220 .08729 

Konvensional .5467 .26350 

Total .7188 .21095 

Sedang MMP .6683 .17423 

Konvensional .4891 .13526 

Total .5698 .17674 

Rendah MMP .4857 .08243 

Konvensional .4760 .08849 

Total .4817 .08111 

Total MMP .6513 .17909 

Konvensional .4927 .13955 

Total .5720 .17815 
 

2. Kelompok siswa dengan kategori manakah yang lebih baik peningkatan kemampuan pemahaman 

konsep matematisnya baik diberi model pembelajaran MMP ataupun model pembelajaran 

konvensional? 

 

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada baris KELOMPOK dan kolom sig. sebesar 

0,015. Karena 0.015   0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis berdasarkan kategori kelompok 

siswa baik dengan menggunakan model pembelajaran MMP maupun model pembelajaran konvensional. 

 Untuk melihat kelompok siswa dengan kategori mana yang lebih baik peningkatan kemampuan 

pemahaman konsep matematisnya baik diberi model pembelajaran MMP ataupun model pembelajaran 

konvensional dengan melihat nilai rata-rata yang paling tinggi pada tabel 10. 

 

Tabel 10 Perbedaan Rata-Rata Nilai Gain  

 
Kategori N 

Subset 

 1 2 

Tukey HSD
a,b,c

 Rendah 12 .4817  

Sedang 40 .5698  

Tinggi 8  .7188 
 

 Berdasarkan tabel 10, pada kolom subset yang memiliki rata-rata gain paling tinggi adalah 

kelompok siswa dengan kategori tinggi yaitu 0,7188, sehingga dapat dikatakan bahwa kelompok siswa 

dengan kategori tinggi lebih baik peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematisnya baik diberi 

model pembelajaran MMP ataupun model pembelajaran konvensional.Hal ini sejalan dengan pendapat 

Muhibbin Syah (2010) bahwa tingkat kecerdasan atau intelegensi sangat menentukan tingkat keberhasilan 

belajar siswa, semakin tinggi kemampuan intelegensi seorang siswa maka semakin besar peluangnya 

untuk meraih sukses. 

 

3. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan pengelompokan siswa dalam hal peningkatan 

kemampuan pemahaman konsep matematis? 

 Berdasarkan hasil output pada  tabel 8, menunjukkan nilai signifikansi pada baris 

KELOMPOK * MODEL dan kolom sig sebesar 0,086. Karena 0.117> 0,05 maka H0 diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan pengelompokan siswa 

dalam hal peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis. 

B. Pembahasan 

Bila dilihat pada langkah-langkah model pembelajaran MMP seperti yang telah diuraikan 

sebelumnya, ciri dari pembelajaran adalah adanya lembar tugas proyek (LTP) yang diberikan kepada 

siswa untuk dikerjakan secara kelompok maupun secara mandiri. Dalam pengerjaan LTP di kelas peneliti 

merancang teknis pengerjaannya secara berkesinambungan dengan pengelolaan waktu yang diatur relatif 

ketat dengan membagi pengerjaan LTP dalam tiga tahap. Tahap pertama siswa mengerjakan LTP dengan 

teman sebangku yang berisi pertanyaan dasar mengenai bahasan yang dipelajari seperti menemukan 

definisi suatu konsep, menemukan sifat-sifat suatu konsep, dan mencari rumus suatu konsep. Tahap 
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kedua siswa mengerjakan LTP  dengan kelompok lebih besar yaitu terdiri dari empat orang siswa dengan 

kemampuan tinggi, sedang, dan rendah untuk bekerja sama mengerjakan permasalahan yang diberikan 

berdasarkan definisi dan sifat yang telah didapatkan pada LTP I. Tahap ketiga siswa mengerjakan LTP 

secara mandiri yang berisi pertanyan-pertanyaan tentang konsep yang telah dipelajari pada LTP-LTP 

sebelumnya untuk mengukur keberhasilan setiap siswa dalam mempelajari konsep yang diberikan. 

Dari hasil pengujian hipotesis statistik pertama dengan anova dua jalur menggunakan program 

SPSS versi 22 for windows diperoleh hasil bahwa peningkatan kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa yang menggunakan model pembelajaran MMP lebih baik daripada yang menggunakan 

model pembelajaran konvensional, baik pada kategori tinggi, sedang, ataupun rendah. Dengan demikian 

pemahaman konsep matematis dapat meningkat dengan menggunakan pembelajaran MMP karena 

pembentukan suatu konsep harus diikuti oleh partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran, penjelasan yang 

baik dari guru dalam menyampaikan suatu konsep melalui pengembangan pembelajaran dan diskusi serta 

latihan-latihan soal agar peserta didik yakin dan mengerti akan konsep yang dipelajari itu sebelum 

mempelajari konsep berikutnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Slavin & Lake (2007) bahwa model 

pembelajaran MMP dirancang untuk membantu guru secara efektif menggunakan latihan-latihan agar 

guru mampu membuat siswa mendapatkan perolehan yang menonjol dalam mencapai prestasinya [4]. 

Demikian pula pendapat dari Good & Grouws bahwa model MMP bertujuan untuk menguji efektifitas 

pengajaran matematika terhadap prestasi belajar siswa [4]. Prestasi belajar siswa yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis. 

Pada pertemuan pembelajaran pertama kondisi siswa memang masih kurang tertib dalam proses 

pembelajaran terutama dalam mengerjakan LTP, hal ini karena siswa belum terbiasa dengan model 

pembelajaran MMP. Meski demikian berdasarkan hasil pengamatan observer kegiatan pembelajaran 

sudah tergolong sangat baik dengan tercapainya persentase keterlaksanaan kegiatan model pembelajaran 

MMP baik guru maupun siswa sebesar 100% . Peneliti dengan berbagai taktik dan gaya mengajar yang 

telah dirancang sebelumnya berusaha untuk mendorong siswa lebih tertib dan aktif dalam mengerjakan 

tugas kelompok maupun kerja mandiri melalui LTP ini, kemudian pada langkah pengembangan guru 

menyajikan ide baru pada siswa melalui diskusi dan tanya jawab sehingga siswa ikut terlibat dalam 

menemukan konsep yang tengah dipelajari. Setiap siswa dengan kemampuan yang heterogen dalam 

kelompoknya dituntut untuk menggali apa yang mereka miliki untuk dapat bekerjasama mengerjakan 

LTP sehingga dapat dilihat perubahan yang signifikan bahwa siswa menjadi lebih tertib pada pertemuan 

kedua.  

Ketika peneliti menanyakan pendapat siswa mengenai pembelajaran matematika dengan model 

pembelajaran MMP apakah membuat mereka lebih paham akan materi yang dipelajari atau justru merasa 

kesulitan jika dibandingkan menggunakan model konvensional, jawaban dari sebagian besar siswa 

merasa senang dengan model pembelajaran MMP karena mereka merasa lebih dilibatkan untuk 

menemukan konsep-konsep yang dipelajari melalui lembar tugas proyek, sehingga mereka merasa 

pembelajaran lebih hidup dan tidak membosankan. Pembelajaran MMP diterapkan seterusnya hingga 

pertemuan keempat. Disamping tuntutan partisipasi aktif, setiap kelompok juga diharapkan mulai 

memperbaiki alokasi waktu pengerjaan yang diberikan dan kemampuan mempresentasikan hasil 

pengerjaannya kedepan kelas menjadi sebuah penilaian. 

Dari hasil pengujian hipotesis statistik kedua dengan anova dua jalur menggunakan program 

SPSS versi 22 for windows diperoleh hasil bahwa kategori kelompok tinggi lebih baik peningkatan 

kemampuan pemahaman konsep matematisnya baik diberi model pembelajaran MMP ataupun model 

pembelajaran konvensional. Hal ini sejalan dengan pendapat Muhibbin Syah (2010) bahwa tingkat 

kecerdasan atau intelegensi sangat menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa, semakin tinggi 

kemampuan intelegensi seorang siswa maka semakin besar peluangnya untuk meraih sukses [1]. 

Kondisi siswa di kelas yang memiliki kemampuan tinggi dalam hal pemahaman konsep 

matematis baik di kelas yang mendapat pembelajaran MMP maupun kelas yang mendapat model 

pembelajaran konvensional memang lebih cepat menguasai materi yang diberikan. Mereka terlihat lebih 

aktif di kelas dalam pembelajaran jika dibandingkan dengan siswa yang memiliki kemampuan sedang 

ataupun rendah, seperti menjawab pertanyaan guru, menuliskan jawaban di papan tulis, dan aktif 

bertanya. Sehingga dari hasil yang diberikan dan setelah diteliti kelompok siswa dengan kategori tinggi 

lebih baik peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematisnya baik diberi model pembelajaran 

MMP ataupun model pembelajaran konvensional. 
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Dari hasil pengujian hipotesis statistik ketiga dengan anova dua jalur menggunakan program 

SPSS versi 22 for windows diperoleh hasil bahwa tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran 

dengan pengelompokan siswa dalam hal peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis. 

Interaksi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya model pembelajaran, kondisi siswa selama 

belajar, suasana kelas, dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi 

antara model pembelajaran dengan pengelompokan siswa dalam hal peningkatan kemampuan 

pemahaman konsep matematis. Ini berarti bahwa model pembelajaran MMP cocok digunakan pada semua 

kategori kelompok siswa baik kategori tinggi, sedang, ataupun rendah dalam hal meningkatkan 

pemahaman konsep matematis siswa. Terlihat dari nilai rata-rata gain pemahaman konsep siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan model MMP bahwa peningkatannya lebih baik pada semua kategori baik 

kategori tinggi, sedang, ataupun rendah dibandingkan siswa yang mendapat pembelajaran dengan model 

konvensional. Meski demikian peningkatan pemahaman konsep kelompok rendah ataupun kelompok 

sedang tidak dapat menyamai atau bahkan mengejar  peningkatan pemahaman konsep kelompok tinggi. 

Setelah empat kali pertemuan pembelajaran dan dari hasil tes yang didapatkan siswa melalui 

pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran MMP, mayoritas siswa mampu menerapkan 

hasil belajar yang telah diperoleh dari pembelajaran sebelumnya dan modal dasar kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa turut meningkat. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di kelas XI salah 

satu SMK di Kota Bandung tahun ajaran 2015-2016, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: (1) 

peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang pembelajarannya dengan model MMP lebih baik 

daripada siswa yang pembelajarannya dengan model konvensional baik pada kategori tinggi, sedang, ataupun rendah, 

(2) kelompok siswa dengan kategori tinggi lebih baik peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematisnya 

baik diberi model pembelajaran MMP ataupun model pembelajaran konvensional, (3) tidak terdapat interaksi antara 

model pembelajaran dengan pengelompokan siswa dalam hal peningkatan kemampuan pemahaman konsep 

matematis. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti menyarankan: (1) model pembelajaran MMP dianjurkan 

digunakan karena dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis, (2) bagi penelitian 

selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pembelajaran matematika dengan 

menggunakan model pembelajaran MMP terhadap peningkatan kompetensi matematika yang lain, dengan 

mengelompokan siswa berdasarkan kategori tinggi, sedang, dan rendah dengan lebih memperhatikan 

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya interkasi kemudian diharapkan terdapat interaksi sehingga 

tidak terjadi kesenjangan antara kelompok rendah, sedang, ataupun tinggi dalam meningkatkan 

kompetensi matematis tersebut. 
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