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Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran 

Missouri Mathematics Project (MMP) dengan metode Two Stay Two Stray (TSTS) 

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VII SMP N 1 

Tawangmangu. Metode dalam penelitian ini adalah quasi experiment dengan desain 

penelitian pre-test post-test group desain. Populasi  dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas VII SMP N 1 Tawangmangu. Sampel dalam penelitian ini adalah 

kelas VII F yang mendapatkan perlakuan pembelajaran model pembelajaran MMP 

dengan metode TSTS sebagai kelas eksperimen dan kelas VII G sebagai kelas kontrol 

yang mendapatkan perlakuan pembelajaran konvensional. Instrumen penelitian ini 

adalah tes dan lembar observasi. Metode pengujian hipotesis yang digunakan adalah 

independent sample t-test dan one sample test. Berdasarkan hasil analisis data, 

diperoleh          6,476 >              1,998971 yaitu    ditolak. Jadi, ada 

perbedaan yang signifikan antara kemampuan pemecahan masalah siswa yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran MMP dan metode TSTS dengan siswa yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional. Selanjutnya, dari hasil uji 

hipotesis keefektifan diperoleh        = 7,171 > 2,3095 =            , yaitu    ditolak. 

Ini berarti bahwa model pembelajaran MMP dan metode TSTS efektif ditinjau dari 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa.  

  
Kata Kunci:Kemampuan  pemecahan masalah, MMP, TSTS   

 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Matematika tumbuh dan berkembang karena proses berpikir, sehingga logika dibutuhkan dalam 

mempelajari matematika. Setiap siswa memiliki kemampuan logika yang berbeda-beda sehingga 

seringkali siswa kesulitan dalam mempelajari matematika. Hal ini merupakan tantangan bagi guru agar 

siswa-siswanya dapat memahami matematika dengan baik. Menurut Erman Suherman (2003: 62), dalam 

pembelajaran matematika di sekolah, guru hendaknya menggunakan strategi, pendekatan, metode, dan 

teknik yang banyak melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, maupun sosial [1].  

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang menjadi salah satu acuan 

pembelajaran di Indonesia, kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu ketrampilan yang 

ingin dicapai dalam pembelajaran. Fungsi pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika menurut 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000: 335) adalah sebagai alat penting 

mempelajari matematika dan sebagai bekal pengetahuan dan alat siswa agar dapat memformulasikan dan 

menyelesaikan masalah sesuai dengan yang telah dipelajari di sekolah [2]. Ini sesuai dengan tujuan 

pembelajaran matematika menurut NTCM (2000: 7), yaitu mengembangkan kemampuan: (1) komunikasi 

matematis, (2) penalaran matematis, (3) pemecahan masalah matematis, (4) koneksi matematis, dan (5) 

reperesentasi matematis [2]. 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan tingkat tinggi yang diperlukan dalam 

mempelajari matematika. Pengukuran kemampuan pemecahan masalah matematika dapat 

menggambarkan bagaimana seorang siswa berpikir logis dalam menyelesaikan masalah. Berdasarkan 

teori belajar yang dikemukakan Gagne dalam Erman Suherman (2003: 89) bahwa ketrampilan intelektual 

tinggi dapat dikembangkan melalui pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan tipe belajar 

paling tinggi. Pemecahan masalah dalam penyelesaiannya terdiri dari empat tahap, yaitu memahami 
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masalah, menentukan penyelesaian dari masalah, menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana, dan 

melakukan pengecekan kembali terhadap penyelesaian [1]. 

Menurut O'Connell (2007: 17) membimbing siswa untuk memecahkan masalah memerlukan langkah 

sebagai berikut:  (1) memahami masalah; (2) merencanakan penyelesaian masalah; (3) mencoba rencana 

tersebut; (4) mengecek jawaban, dan (5) merefleksikan apa yang telah dikerjakan [3]. Selanjutnya, 

menurut Herman Hudojo (2001; 177-186), petunjuk sistematik untuk menyelesaikan masalah adalah 

sebagai berikut: (1) pemahaman terhadap masalah, (2) perencanaan penyelesaian masalah, (3) 

melaksanakan perencanaan penyelesaian masalah, dan (4) melihat kembali penyelesaian masalah [4]. 

Proses penyelesaian masalah dalam pembelajaran matematika dapat diterapkan dalam berbagai model 

dan metode pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang telah dikembangkan adalah model 

pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) yang merupakan model pembelajaran yang 

terstruktur dengan pengembangan ide dan perluasan konsep matematika. Menurut Rosani (2004: 5), 

tujuan dari pembelajaran dengan model pembelajaran MMP adalah dengan adanya tugas proyek 

dimaksudkan untuk memperbaiki komunikasi, penalaran, hubungan interpersonal, ketrampilan membuat 

keputusan dan ketrampilam menyelesaikan masalah [5]. Karakteristik dari model pembelajaran MMP 

adalah adanya lembar tugas proyek. Melalui tugas proyek diharapkan peserta didik dapat terampil dalam 

memecahkan persoalan dan memiliki berbagai pengalaman dalam pemecahan masalah matematika. 

Pembelajaran matematika yang  mengacu  pada  MMP menuntut siswa aktif dalam pembelajaran dengan 

guru sebagai fasilitator yang mendampingi dan membantu siswa menemukan pengetahuannya. Siswa 

diperkenalkan secara langsung dengan objek real sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa untuk 

mengkaji dan menguasai materi pelajaran matematika. MMP adalah model pembelajaran yang terdiri dari 

beberapa langkah, yaitu (1) pendahuluan atau review; (2) pengembangan; (3) latihan dengan bimbingan 

guru; (4) kerja mandiri; dan (5) penutup. MMP dapat dikombinasikan dengan pembelajaran kooperatif. 

Salah satu pembelajaran kooperatif yang dirasa cocok untuk dikombinasikan dengan MMP adalah Two 

Stay Two Stray (TSTS). 

TSTS adalah salah satu teknik dalam metode diskusi yang berbasis cooperative learning. Teknik ini 

dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1992. Menurut Lie (2002: 61), TSTS  dapat digunakan 

pada semua mata pelajaran dan semua tingkat. Teknik TSTS membentuk kelompok-kelompok kecil dan 

terdapat ciri khas dalam pembentukan kelompoknya yaitu anggota kelompok-kelompoknya bersifat 

heterogen (bermacam-macam) [6]. TSTS memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih 

pengetahuan, ketrampilan, dan memberikan kesempatan kelompok untuk berbagi hasil dan informasi 

kepada kelompok lain, sehingga setiap siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif dengan TSTS membagi tugas tiap kelompok, yaitu 2 (dua) siswa menjadi  tamu 

dan 2 (dua) siswa lain tinggal dalam kelompok. Dua siswa yang tinggal dalam kelompok bertugas 

membagikan hasil kerja dan informasi kepada tamu mereka, sedangkan siswa yang menjadi tamu 

meninggalkan kelompoknya untuk berkunjung ke kelompok lain. Siswa dapat saling membagikan ide dan 

informasi dalam menyelesaikan masalah matematika sehingga menemukan solusi yang tepat. Diskusi dan 

kerjasama antar siswa dalam memecahkan masalah tentunya akan berdampak baik terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di kelas VII SMP N 1 Tawangmangu tahun ajaran 

2014/2015 pada bulan Februari 2015, terdapat fakta bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa di 

SMP N 1 Tawangmangu belum memadai. Hal ini terlihat pada saat siswa diberikan contoh soal 

pemecahan masalah yang dikerjakan bersama dengan guru, siswa dapat memahaminya. Namun, ketika 

siswa diberikan soal latihan atau masalah dengan tingkat kesulitan yang  lebih tinggi daripada contoh 

yang diberikan sebelumnya, siswa terlihat kebingungan dan kesulitan dalam memahami serta 

menyelesaikan. Disamping itu, guru masih menggunakan pembelajaran konvensional dimana guru masih 

menjadi pusat pembelajaran yang erat kaitannya dengan metode ceramah dan tanya jawab. Hal ini 

menyebabkan siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Oleh karenanya, peneliti tertarik 

melakukan penelitian eksperimen efektivitas model pembelajaran MMP dengan metode TSTS terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa di kelas VII SMP N 1 Tawangmangu. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Apakah ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VII SMP N 1 

Tawangmangu menggunakan pembelajaran model MMP dengan metode TSTS dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional? 
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2) Apakah pembelajaran menggunakan model pembelajaran MMP dengan metode TSTS efektif 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VII SMP N 1 Tawangmangu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Mengetahui apakah ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VII SMP 

N 1 Tawangmangu menggunakan pembelajaran model MMP dengan metode TSTS dibandingkan 

dengan pembelajaran konvensional? 

2) Mengetahui efektivitas penggunaan model pembelajaran MMP dengan metode TSTS terhadap 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa di kelas VII SMP N 1 Tawangmangu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut. 

1) Sebagai masukan alternatif model pembelajaran di sekolah. 

2) Sebagai pendorong dalam perbaikan proses pembelajaran matematika yang lebih baik. 

3) Sebagai alternatif strategi belajar dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu (quasi 

experiment research). Desain penelitian yaitu pre-test posttest group design. Model pembelajaran MMP 

dengan metode TSTS yang diterapkan dalam kelas eksperimen dan model pembelajaran konvensional 

diterapkan dalam kelas kontrol. 

 

Tabel 1. Desain Penelitian 

 Pre-test Treatment Post-test 

Kontrol Y1 C Y2 

Eksperimen Y1 X Y2 

. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Tawangmangu pada 10 Maret 2015 sampai dengan 14 

April 2015. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP N 1 Tawangmangu. Sampel pada penelitian 

ini adalah siswa kelas VII F sebagai kelas eksperimen dan kelas VII G sebagai kelas kontrol. Sampel pada 

penelitian ini ditentukan dengan acak kelas. 

 

D. Variabel  

Penelitian ini memuat variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas adalah 

model pembelajaran. Model pembelajaran MMP dengan metode TSTS yang diterapkan dalam kelas 

eksperimen dan model pembelajaran konvensional diterapkan dalam kelas kontrol.Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Aspek kemampuan pemecahan 

masalah dalam penelitian ini adalah memahami masalah, merencanakan penyelesaian masalah, 

menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana, dan mengintepretasikan jawaban ke permasalahan 

semula. Data kemampuan pemecahan masalah matematika siswa diperoleh dari hasil pekerjaan siswa 

dalam menyelesaikan soal esai dalam pre-test dan post-test. Variabel kontrol pada penelitian ini  adalah 

jumlah jam pembelajaran, materi pembelajaran, guru, Lembar Kegiatan Siswa (LKS), dan soal tes. 

 

E. Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes dan non tes. Instrumen tes dalam 

penelitian ini adalah tes tertulis kemampuan pemecahan masalah matematika. Tes ini berupa tes uraian 

yang akan diberikan sebelum dan setelah pembelajaran. Terdapat dua tahap tes dalam penelitian ini, yaitu 

pretest dan posttest. Instrumen non-tes dalam penelitian ini berupa lembar observasi. Lembar observasi 

digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini bertujuan untuk mengamati dan mencatat 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah dua tahap, yaitu analisis awal 

yang merupakan analisis untuk mendeskripsikan rata-rata (mean), ragam/varians, keberlakuan asumsi 

yaitu uji normalitas dan homogenitas, dan analisis akhir untuk untuk menguji hipotesis.  

Analisis data untuk mengetahui apakah ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa kelas VII SMP Tawangmangu antara pembelajaran model MMP dengan TSTS dibandingkan 

dengan pembelajaran konvensional, menggunakan independent sample t-test dengan hipotesis yang 

dujikan adalah sebagai berikut. 

          Tidak ada perbedaan yang signifikan kemampuan pemecahan masalah siswa yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran MMP dengan metode TSTS dan siswa yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional. 

 

          Terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan pemecahan masalah siswa 

yang dibelajarkan dengan model pembelajaran MMP dengan metode TSTS dan siswa 

yang dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional. 

Taraf signifikansi:         

Statistik Uji: 

  
           

     
 

  
 

 

  

 

dengan           dan 

      
        

          
 

       
 

Keterangan : 

      = rata-rata nilai post-test kelas eksperimen 

      = rata-rata nilai post-test kelas kontrol 

   = banyaknya siswa kelas eksperimen 

   = banyaknya siswa kelas kontrol 

     = simpangan baku gabungan 

 Kriteria keputusan    ditolak jika                atau                . 

Analisis data untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran MMP dengan metode TSTS adalah 

one sample test dengan hipotesis yang diujikan adalah sebagai berikut. 

            (model pembelajaran MMP dengan metode TSTS tidak efektif ditinjau dari 

kemampuan pemecahan masalah) 

            (model pembelajaran MMP dengan metode TSTS efektif ditinjau dari kemampuan 

pemecahan masalah) 

Taraf signifikansi:        

Statistik Uji:  

  
     

 
   

 

Keterangan: 

   = rata-rata nilai post-test kelas eksperimen 

   = 74,99 berdasarkan nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 75 

  = simpangan baku 

  = banyak siswa 

Kriteria keputusan:    ditolak jika                

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Penelitian  

Proses pembelajaran di kelas eksperimen yang mendapat pembelajaran dengan model pembelajaran 

MMP dengan metode TSTS sudah sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah 

dibuat sebelumnya. Pembelajaran dilakukan dengan penyampaian materi secara singkat dengan contoh 

konkret oleh guru, pembagian kelompok, diskusi LKS sebagai latihan terkontrol pada masing-masing 

kelompok. Siswa bekerjasama dalam kelompok dimana masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa. 
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Kemudian guru memberikan permasalahan yang dikerjakan secara diskusi. Setelah selesai berdiskusi, 

setiap kelompok dibentuk menjadi dua kelompok yang lebih kecil dimana 2 (dua) siswa menjadi  tamu 

dan 2 (dua) siswa lain tinggal dalam kelompok. Dua siswa yang tinggal dalam kelompok bertugas 

membagikan hasil kerja dan informasi kepada tamu mereka, sedangkan siswa yang menjadi tamu 

meninggalkan kelompoknya untuk berkunjung ke kelompok lain. Beberapa siswa menuliskan hasil 

diskusi di depan kelas. Kemudian guru dan siswa membahas hasil jawaban. Selanjutnya guru 

membagikan lembar tugas proyek yang diselesaikan oleh siswa secara individu dan dikumpulkan kembali 

setelah waktu yang ditentukan, menyimpulkan materi yang telah dipelajari, memberi Pekerjaan Rumah 

(PR), dan menutup pembelajaran.  

Kelas kontrol dengan pembelajaran menggunakan model pembelajaran konvensional secara 

keseluruhan sudah sesuai dengan RPP yang telah dibuat sebelumnya. Pembelajaran dilakukan dengan 

guru menjelaskan materi pelajaran dengan metode ceramah dan tanya jawab, membagikan LKS, siswa 

mengerjakan LKS, setelah selesai beberapa siswa menuliskan hasil pengerjaannya di papan tulis, 

kemudian guru dan siswa membahasnya bersama-sama, menyimpulkan materi yang telah dipelajari, 

memberi PR, menutup pembelajaran.  

 

B. Deskripsi Data 

Data hasil pre-test dari kelas eksperimen dan kontrol disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil Pre-Test 

 

 
Banyak 

Siswa 

Nilai Rata-

rata 

Simpangan 

Baku Maks Min 

Kelas Kontrol 32 59,7 36,30 48,1875 6,347 

Kelas Eksperimen 32 59,7 37,10 48,2375 5,700 

 

Selanjutnya, dilakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. 

Hasil analisis uji normalitas berbantuan SPSS versi 19.0 disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas 

 Kelas Signifikansi   Hasil 

Nilai Pre-test Kontrol 0,200 0,05 Normal 

Eksperimen 0,200 0,05 Normal 

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa nilai signifikansi lebih dari     . Ini menunjukkan bahwa data 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

Kemudian, dilakukan uji homogenitas melalui uji Levene's berbantuan SPSS versi 19.0. Hasil uji 

homogenitas disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Uji Homogenitas Hasil Pre-test 

 Signifikasi   Hasil 

Nilai Pre-test 0,545 0,05 Homogen 

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa hasil uji pre-test dari kelas kontrol dan kelas eksperimen 

menghasilkan signifikansi lebih dari     . Ini berarti bahwa nilai pre-test dari kelas kontrol dan kelas 

eksperimen memiliki varians yang sama. Selanjutnya, hasil analisis kemampuan awal kelas kontrol dan 

kelas eksperimen disajikan pada Tabel 5. 

 

 

 

 

Tabel 5. Hasil Analisis Kemampuan Awal Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

 

Data Sig. (2-tailed)   Hasil 

Pre-test 0,974 0,05 
kemampuan awal kelas eksperimen sama dengan 

kemampuan awal kelas kontrol 
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Berdasarkan Tabel 5, tampak bahwa nilai p-value statistik uji t sebesar 0,974 yaitu lebih dari 0,05. 

Jadi    diterima dan disimpulkan bahwa kemampuan awal antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

adalah sama. 

Setelah diketahui bahwa kemampuan awal kelas eksperimen dan kelas kontrol sama, maka dilakukan 

pengujian hipotesis untuk menjawab rumusan masalah apakah ada perbedaan kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa kelas VII SMP N 1 Tawangmangu menggunakan pembelajaran model MMP 

dengan metode TSTS dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Hasil post-test kemampuan 

pemecahan masalah kelas kontrol dan eksperimen disajikan pada Tabel 6 dan aspek kemampuan 

pemecahan masalah matematika kelas eksperimen dan control disajikan pada Tabel 7. Berdasarkan  Tabel 

7, dapat dilihat bahwa tiap-tiap langkah kemampuan pemecahan masalah mengalami kenaikan baik di 

kelas eksperimen maupun kelas kontrol.  

Tabel 6. Hasil Post-Test 

 
Banyak 

Siswa 

Nilai Rata-

rata 

Simpangan 

Baku Maks Min 

Kelas Kontrol 32 100 42 69,02 13,87397 

Kelas Eksperimen 32 100 59 89,81 11,68270 

Tabel 7. Aspek Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

No. Aspek Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

1. Memahami masalah 64,58 97,91 63,54 87,89 

2. Merencanakan penyelesaian masalah 36,98 83,15 36,07 48,12 

3. Menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana 64,49 96,45 63,64 83,86 

4. 
Mengintepretasikan jawaban ke permasalahan 

semula 
20,83 66,4 21,74 29,04 

 

Hasil uji hipotesis perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelas kontrol dan eksperimen 

disajikan pada Tabel 8. 

 

  Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis Perbedaan Rata-rata  

  Kemampuan Pemecahan Masalah  

  Populasi Kelas Kontrol dan Eksperimen 

t df Sig. (2-tailed) 

6,476 62 0,000 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang disajikan pada Tabel 8, tampak bahwa          6,476 lebih 

dari            1,998971 sehingga    ditolak. Jadi, ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan 

pemecahan masalah siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran MMP dengan metode TSTS 

dengan siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional.  

Selanjutnya, dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui apakah pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran MMP dengan metode TSTS efektif meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa kelas VII SMP N 1 Tawangmangu. Pembelajaran dikatakan efektif jika rata-rata nilai 

post-test siswa minimal mencapai 75, sesuai dengan KKM yang digunakan sekolah. Hasil analisis 

keefektifan model pembelajaran MMP dengan metode TSTS terhadap peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa kelas VII SMP N 1 Tawangmangu disajikan dalamTabel 9. 

 

 

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis Keefektifan Pembelajaran Model MMP dengan TSTS 

                            terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 

Kelompok Variabel t df Sig. 

MMP dengan TSTS Kemampuan Pemecahan Masalah 7,171 31 0,000 
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Dari Tabel 9, tampak bahwa nilai          7,171 >             2,0395 dengan nilai signifikansi lebih 

dari      sehingga    ditolak. Jadi, model pembelajaran MMP dengan metode TSTS efektif 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 

 

C. Pembahasan 

Model pembelajaran MMP dengan metode TSTS diterapkan pada kelas VII F sebagai kelas 

eksperimen. Kelas kontrol adalah kelas yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional, 

diterapkan pada kelas VII G. Hasil analisis pretest menunjukkan bahwa kedua kelas berdistribusi normal, 

homogen, dan memiliki kemampuan awal yang sama. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji hipotesis nilai 

posttest menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan pemecahan masalah siswa 

yang dibelajarkan dengan model pembelajaran MMP dengan metode TSTS dengan siswa yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional (         6,476 >            1,998971).  

Berdasarkan rata-rata nilai post-test kedua kelompok, tampak bahwa rata-rata kelompok eksperimen 

lebih tinggi dari kelompok kontrol. Rata-rata nilai post-test yang diperoleh siswa yang mendapatkan 

perlakuan model pembelajaran MMP dengan metode TSTS adalah 89,81. Sedangkan nilai rata-rata postest 

yang diperoleh siswa yang mendapatkan perlakuan model pembelajaran konvensional adalah 69,02. 

Selisih rata-rata kedua kelas adalah 20,79. Berdasarkan aspek kemampuan pemecahan masalah, tampak 

bahwa semua aspek mengalami kenaikan, baik di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol dimana kelas 

eksperimen mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Aspek kemampuan pemecahan masalah matematika 

yang mengalami kenaikan tertinggi adalah pada aspek merencanakan penyelesaian masalah yang 

mengalami kenaikkan sebesar 46,17% pada kelas eksperimen. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan 

bahwa pembelajaran menggunakan model pembelajaran MMP dengan metode TSTS terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa lebih baik dibanding dengan pembelajaran dengan 

pembelajaran konvensional. 

Kemudian, berdasarkan hasil uji keefektifan tampak bahwa model pembelajaran MMP dengan metode 

TSTS efektif meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa (         7,171 > 

            2,0395). Ukuran keefektifan berdasarkan KKM yang digunakan di SMP N 1 Tawangmangu, 

yaitu minimal mencapai 75. MMP dan TSTS merupakan model dan metode pembelajaran dimana di 

dalam prosesnya memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika yang dimilikinya. Hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Soviana (2013) yang berjudul "Keefektifan Pembelajaran Matematika Mengacu pada Missouri 

Mathematics Project terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Materi Segiempat Kelas VII SMP N 21 

Semarang" yang menunjukkan bahwa model pembelajaran MMP terbukti mampu meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa [7]. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Dona 

(2012) dengan judul "Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray dengan 

Metode Problem Solving Pada Pokok Bahasan Persamaan Garis Lurus Ditinjau dari Kategori Multiple 

Intelligences Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri di Kabupaten Karanganyar" menunjukkan bahwa 

TSTS dengan Problem Solving menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik [8].  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: (1) terdapat perbedaan yang signifikan 

antara kemampuan pemecahan masalah siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran MMP 

dengan metode TSTS dan siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional, dan (2) 

model pembelajaran MMP dengan metode TSTS efektif ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, peneliti menyarankan model pembelajaran MMP dengan 

metode TSTS dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Selanjutnya, bagi peneliti di bidang pendidikan yang 

tertarik menggunakan model pembelajaran MMP dengan metode TSTS dapat melakukan penelitian 

dengan  menambahkan variabel lain sebagai variabel terikat. 
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