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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN MISSOURI MATHEMATICS 

PROJECT (MMP) PADA MATERI PERSEGI DAN PERSEGI PANJANG 

UNTUK  MENINGKATKAN  AKTIVITAS  DAN HASIL BELAJAR 

SISWA KELAS VII-B SMP NEGERI 17 MATARAM TAHUN 

PELAJARAN 2012/2013 

 

ABSTRAK 

 

Oleh: 

Yuniarti, Ketut Sarjana, Syahrul Azmi 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya aktivitas dan hasil belajar 

matematika siswa kelas VII-B SMPN 17 Mataram. Hal ini disebabkan, peranan 

guru lebih dominan dalam pembelajaran, siswa kurang terlibat aktif dalam 

menemukan konsep dan lemahnya interaksi siswa dengan guru.Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 

VII-B SMPN 17 Mataram tahun pelajaran 2012/2013 pada materi persegi dan 

persegi panjang. Untuk itu, diperlukan suatu model pembelajaran yang dapat 

melibatkan siswa secara aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran dan 

memungkinkan agar terjadi interaksi yang lebih optimal dalam proses 

pembelajaran sehingga aktivitas dan hasil belajar meningkat. Salah satu model 

pembelajaran tersebut adalah model pembelajaran Missouri Mathematics Project 

(MMP). Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan 

dalam tiga siklus. Adapun indikator keberhasilan penelitian ini adalah kriteria 

aktivitas belajar siswa minimal berkategori aktif serta hasil belajar siswa 

meningkat jika ≥ 85% siswa tuntas dengan nilai ≥ 68. Pada masing-masing 

siklus diperoleh data berupa hasil observasi mengenai aktivitas belajar siswa dan 

aktivitas mengajar guru, serta data-data evaluasi hasil belajar yang diperoleh 

dengan cara memberikan tes pada akhir siklus. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya peningkatan aktivitas belajar dan ketuntasan belajar klasikal siswa tiap 

siklusnya. Hasil aktivitas belajar siswa siklus I, II, dan III berturut-turut 9,66, 

14,28, dan 15,97 yang berkategori cukup aktif, sangat aktif, dan sangat aktif. 

Sedangkan ketuntasan belajar klasikal siswa siklus I, II, dan III berturut-turut 

52,38%, 88,24%, dan 95,65%. Dengan melihat keseluruhan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Missouri Mathematics Project 

(MMP) pada materi persegi dan persegi panjang dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa kelas VII-B SMPN17  Mataram tahun pelajaran 2012/2013. 

 

Kata Kunci : Pembelajaran, aktivitas, hasil belajar, dan Missouri Mathematics 

Project (MMP) 
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THE IMPLEMENTATION OF MISSOURI MATHEMATICS PROJECT 

(MMP) LEARNING MODEL ON SQUARE AND RECTANGLE 

MATERIALS TO IMPROVE STUDENT’S LEARNING ACTIVITIES AND 

LEARNING OUTCOMES  IN VII-B CLASS OF SMPN 17 MATARAM 

ACADEMIC YEAR 2012/2013 

 

ABSTRACT 

 

By: 
Yuniarti, Ketut Sarjana, Syahrul Azmi 

 

This research was triggered by low student`s learning activities and learning 

outcomes of mathematic in VII-B class of SMPN 17 Mataram. This was due, the 

teacher role was more dominant in learning, students were less actively involved 

in finding the concepts and weak interaction between students and teacher. The 

purpose of this research was to improve student`s activities and learning outcomes 

in VII-B class of SMPN 17 Mataram academic year 2012/2013 on the square and 

rectangle materials. For this case, we need a learning model that can involve 

students actively in the learning activities and allow it to occurrence more optimal 

interaction in the learning process so that learning activities and learning 

outcomes can be improved. One of the learning model was Missouri Mathematics 

Project (MMP). This research was a classroom action one which was conducted in 

three cycles. The indicator of the success of this research were minimal criteria of 

student`s learning activities categorize active and improving student`s learning 

outcomes if ≥ 85 % of students complete the standard score ≥ 68. In each of the 

cycles has been obtained the data in the form of observations about student`s 

learning activities and teaching activities of teacher, as well as data evaluation of 

learning outcomes are achieved by providing a test in the end of the cycle. The 

results were going to show an increase in student`s activities and classical mastery 

learning each cycle. The result of student`s learning activities in cycle I, II, and III 

respectively 9.66, 14.28, and 15.97 were categorized as moderately active, very 

active, and very active. While student`s classical mastery learning in cycle I, II, 

and III respectively 52.38%, 88.24%, and 95.65%. By looking at the overall 

results of this research concluded that the implementation of Missouri 

Mathematics Project (MMP) learning model on square and rectangle materials can 

improved the student`s learning activities and learning outcomes in VII-B class of 

SMPN 17 Mataram academic year 2012/2013. 

 

Keywords :  Learning,  Activities, Learning Outcomes, and Missouri 

Mathematics Project (MMP)  
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I. PENDAHULUAN 

Berdasarkan hasil observasi awal, proses pembelajaran di SMPN 17 

Mataram khususnya pada pembelajaran matematika di kelas VII-B, guru 

kurang memberikan kesempatan pada siswa untuk terlibat secara aktif dalam 

menemukan konsep. Dimana guru terlihat lebih aktif sedangkan siswa hanya 

sebagai penerima materi saja. Hal ini menjadikan aktivitas belajar siswa 

rendah dan mengakibatkan menurunnya kemampuan berpikir siswa dalam 

memahami konsep, sehingga siswa kurang mampu mentransfer 

pengetahuannya dalam menyelesaikan suatu persoalan atau memecahkan 

masalah-masalah matematika, yang pada akhirnya berdampak pada 

rendahnya hasil belajar siswa, seperti yang disajikan  pada tabel berikut: 

Tabel 1.1:  Data Hasil Ujian Semester I Mata Pelajaran Matematika Kelas VII 

SMPN 17 Mataram Tahun Pelajaran 2012/2013 

No. Kelas Nilai Rata-rata Ketuntasan Klasikal 

1. VII-A 42,90 8,0% 

2. VII-B 42,29 4,2% 

3. VII-C 42,12 8,3% 

(Sumber: Daftar nilai guru matematika kelas VII SMPN 17 Mataram) 

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut ketuntasan belajar klasikal di kelas VII 

belum ada yang memenuhi ≥ 85% siswa memperoleh nilai ≥  KKM (kriteria 

ketuntasan minimal) yang ditetapkan di sekolah yakni sebesar 68 dan 

ketuntasan belajar klasikal kelas VII-B menempati posisi terendah. Di sisi 

lain, berdasarkan data nilai rata-rata ulangan harian matematika semester II 

kelas VII SMPN 17 Mataram tahun pelajaran 2011/2012, nilai rata-rata pada 

materi segiempat terbilang paling rendah jika dibandingkan dengan materi-

materi yang lain. Keadaan tersebut digambarkan pada tabel berikut.  

Tabel 1.2: Data Nilai Rata-rata Ulangan Harian Matematika Semester II 

Kelas VII  SMPN 17 Mataram Tahun Pelajaran 2011/2012 

No Materi 
Nilai Rata-Rata 

VII-A VII-B VII-C 

1 Himpunan 66,12 66,02 68,09 

2 Garis dan Sudut 66,32 54,25 67,39 

3 Segitiga 62,71 60,31 67,45 

4 Segiempat 58,21 42,03 66,02 

(Sumber: Daftar nilai guru matematika kelas VII SMPN 17 Mataram 

Untuk itu, agar kualitas pembelajaran pada materi segiempat tidak 

terjadi seperti tahun sebelumnya maka peneliti mengambil materi segiempat 

khususnya persegi dan persegi panjang sebagai materi yang akan diteliti. 

Lebih lanjut lagi, berdasarkan hasil observasi awal di kelas VII-B, diketahui 

bahwa aktivitas belajar siswa berada dalam kategori kurang aktif. Adapun 
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fenomena-fenomena lainnya yang ditemukan selama proses pembelajaran 

yang juga merupakan penyebab dari permasalahan rendahnya aktivitas dan 

hasil belajar siswa tersebut, antara lain: sebagian besar siswa tidak berani 

mengajukan pertanyaan kepada guru walupun ada materi yang belum 

dimengerti, sebagian siswa mengerjakan kegiatan lain saat guru menjelaskan 

materi dan cenderung tidak mau mengerjakan tugas maupun PR yang 

diberikan. Padahal berdasarkan hasil observasi tersebut, sebenarnya siswa 

memiliki potensi untuk aktif dalam pembelajaran, hanya saja potensi mereka 

belum dikembangkan ke arah yang lebih positif. Untuk itu diperlukan suatu 

model pembelajaran yang sesuai agar aktivitas dan hasil belajar siswa bisa 

meningkat serta mampu mewadahi potensi yang dimiliki siswa. Salah satu 

model pembelajaran yang ditawarkan adalah model Missouri Mathematics 

Project (MMP). 

Model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) merupakan 

suatu model pembelajaran yang didesain untuk membantu guru dalam hal 

efektivitas penggunaan latihan-latihan agar siswa mencapai peningkatan-

peningkatan dalam belajar (Syahida, 2012). Asas latihan dalam pembelajaran 

sangat esensial bagi tercapainya hasil belajar (Hamalik, 2011:96). Model 

pembelajaran MMP adalah model yang terdiri dari lima tahapan secara 

umum, yaitu pendahuluan, pengembangan, latihan terkontrol, latihan mandiri 

(seatwork), dan penutup (widdiharto, 2004:29). Adapun tahapan-tahapan 

dalam model pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada siswa dan 

guru secara bersama-sama proaktif di dalam proses pembelajaran. Di sini 

guru berperan sebagai fasilitator sekaligus sebagai intervensionis sedangkan 

siswa aktif dalam menemukan sendiri suatu konsep, sehingga konsep tersebut 

mudah dipahami dan bertahan lama dalam ingatan siswa dan siswa akan lebih 

mampu mentransfer pengetahuannya ke dalam pemecahan masalah. Setelah 

itu siswa secara kooperatif mengerjakan latihan-latihan, dimana di dalamnya 

siswa saling membantu dalam menguasai materi, karena siswa akan lebih 

percaya diri untuk bertanya atau menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya 

siswa diberikan latihan mandiri, dengan latihan mandiri, siswa dapat 

mengukur sejauh mana pengetahuan atau pemahaman yang mereka miliki. 

Selain diberikan soal-soal latihan waktu pembelajaran, siswa pada akhir 

pembelajaran diberikan tugas/pekerjaan rumah tentang materi yang baru 

diajarkan sebagai bahan pendalaman materi di rumah. 

Dari uraian yang telah disampaikan peneliti maka dapat disimpulkan 

hipotesis dari penelitian ini adalah penerapan model Missouri Mathematics 

Project (MMP) pada Materi Persegi dan Persegi Panjang dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VII-B SMPN 17 Mataram tahun 

pelajaran 2012/2013. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas merupakan suatu 

pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan, dan terjadi dalam 

sebuah kelas (Arikunto, 2010:130). Adapun alasan peneliti melakukan 
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penelitian tindakan kelas adalah peneliti ingin mengetahui apakah model 

pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) pada materi persegi dan 

persegi panjang dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa SMPN 

17 Mataram kelas VII-B yang berjumlah 24 orang.  

Adapun faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 1)  peningkatan 

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VII-B pada materi persegi dan persegi 

panjang melalui penerapan model pembelajaran Missouri Mathematics 

Project (MMP). 2) kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat dalam menerapkan model 

pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) pada materi persegi dan 

persegi panjang. Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus yang 

disesuaikan dengan cakupan materi persegi dan persegi panjang. Masing-

masing siklus terdiri dari empat tahap kegiatan yaitu tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan tindakan, tahap observasi dan evaluasi, dan tahap refleksi. 

Adapun rincian pelaksanaan pembelajaran tiap siklusnya adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1: Rincian Pembagian Waktu Tiap Siklus pada Materi Persegi dan 

Persegi Panjang 

Siklus Pertemuan Materi Waktu 

I 

I 
Pengertian dan sifat-sifat persegi 

panjang 
2 x 40 menit 

II 
Keliling dan luas daerah persegi 

panjang 
2 x 40 menit 

III Evaluasi siklus I 40 menit 

II 

I Pengertian dan sifat-sifat persegi 2 x 40 menit 

II Keliling dan luas daerah persegi 2 x 40 menit 

III Evaluasi siklus II 40 menit 

III 
I 

Menyelesaikan masalah sehari-hari 

yang berkaitan dengan  menghitung 

keliling dan luas daerah persegi dan 

persegi panjang 

2 x 40 menit 

II Evaluasi siklus III 40 menit 

Data-data dalam penelitian terdiri dari data aktivitas belajar siswa, data 

aktivitas mengajar guru dan data hasil belajar siswa. Data aktivitas belajar 

siswa dan aktivitas mengajar guru diperoleh dari lembar observasi aktivitas 

belajar siswa dan lembar obsevasi aktivitas mengajar guru. Sementara Data 

hasil belajar siswa diperoleh dari hasil evaluasi dengan menggunakan tes 

essay yang telah disiapkan pada akhir setiap siklus. Adapun analisis untuk 

mengetahui nilai rata-rata hasil evaluasi siswa, dirumuskan sebagai berikut: 

  :dimana,1

n

x

x

n

i

i


 
x  = nilai rata-rata siswa 

ix  = nilai yang diperoleh siswa ke-i, i =  1,2,3,......,n 
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 n  = jumlah siswa (Aqib, 2011:204). 

Sedangkan analisis untuk ketuntasan belajar siswa secara klasikal 

digunakan rumus sebagai berikut: 

KB = %100
z

x
, Dimana:  KB =  ketuntasan belajar siswa secara klasikal 

x   =  banyaknya siswa yang tuntas  

z   =  banyaknya siswa (Aqib, 2011:205). 

Dan untuk menentukan skor rata-rata aktivitas belajar siswa secara klasikal, 

dimana indikator tentang aktivitas belajar siswa yang diamati adalah 

sebanyak 6 indikator, dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑋  = 
𝑋𝑖
𝑁𝑖

6

𝑖=1

 

Dimana:  𝑋  = mean ( skor rata-rata aktivitas belajar siswa) 

Xi  = Total skor aktivitas belajar siswa pada indikator ke-i 

Ni  = Banyaknya deskriptor pada indikator ke-i 

Selanjutnya untuk menentukan kriteria aktivitas belajar siswa secara klasikal 

dijabarkan pada tabel berikut ini: (Nurkancana dan Sunartana, 1990: 100). 

Tabel 2.2: Pedoman kriteria aktivitas belajar siswa 

Interval Kategori  

𝑋 ≥ 𝑀𝑖 + 1,5 𝑆𝐷𝐼 Sangat aktif 

 𝑀𝑖 + 0,5 𝑆𝐷𝐼 ≤ 𝑋 < 𝑀𝑖 + 1,5 𝑆𝐷𝐼 Aktif 

𝑀𝑖 − 0,5 𝑆𝐷𝐼 ≤ 𝑋 < 𝑀𝑖 + 0,5 𝑆𝐷𝐼 Cukup aktif 

𝑀𝑖 − 1,5 𝑆𝐷𝐼 ≤ 𝑋 < 𝑀𝑖 − 0,5 𝑆𝐷𝐼 Kurang aktif 

𝑋 < 𝑀𝑖 − 1,5 𝑆𝐷𝐼 Sangat kurang aktif 

Berdasarkan tabel 2.2 disusun kategori aktivitas belajar siswa sebagai berikut: 

Tabel 2.3: Pedoman kriteria aktivitas belajar siswa 

Interval Kategori  

𝑋 ≥ 13,5 Sangat aktif 

10,5 ≤ 𝑋 < 13,5 Aktif 

7,5 ≤ 𝑋 < 10,5 Cukup aktif 

4,5 ≤ 𝑋 < 7,5 Kurang aktif 

𝑋 < 4,5 Sangat kurang aktif 

Untuk mengetahui aktivitas guru, terlebih dahulu ditentukan persentase 

aktivitas guru. Persentase ini diperoleh dengan rumus sebagai berikut. 

𝐺 =
 𝑦𝑔
𝑛
1

𝑛
𝑥100% , dengan: 

G  = Prosentase aktivitas guru 

         𝑦𝑔  = Deskriptor yang dilaksanakan guru ke-g, dengan g = 1,2,3, ..., n 

n = Banyak deskriptor 

Sesuai dengan pedoman norma absolut skala lima mengenai pembagian 

tingkatan yang terbagi atas lima kategori, dapat digunakan pedoman konversi 

sebagai berikut (Nurkancana dan Sunartana, 1990: 100). 
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Tabel 2.4: Pedoman konversi skala lima absolut 

Tingkat Penguasaan Kategori 

90% − 100% A 

80%− 89% B 

65%− 79% C 

55%− 64% D 

0% − 54% E 

Berdasarkan pedoman di atas, maka dapat ditentukan kategori aktivitas 

mengajar guru sebagai berikut. 

Tabel 2.5: Pedoman kriteria aktivitas mengajar guru 

Tingkat Penguasaan Kategori 

𝐺 ≥ 90% Sangat baik 

80% ≤ 𝐺 < 90% Baik  

65% ≤ 𝐺 < 80% Cukup baik 

55% ≤ 𝐺 < 65% Kurang baik 

𝐺 < 55% Sangat kurang baik 

Indikator keberhasilan dari penelitian ini adalah: 1) aktivitas belajar 

siswa minimal berkategori aktif setelah diterapkan model Missouri 

Mathematics Project (MMP) dan 2) hasil belajar siswa dikatakan meningkat 

jika ≥ 85% siswa tuntas dengan nilai  ≥ 68 setelah diterapkan model 

Missouri Mathematics Project  (MMP). 

 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Hasil Penelitian Siklus I 
Kegiatan pembelajaran pada siklus I dilaksanakan dalam 3 kali 

pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2013 

dengan materi yang dibahas adalah pengertian persegi panjang dan sifat-

sifatnya. Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2013 dengan 

materi yang dibahas yaitu keliling dan luas daerah persegi panjang. 

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2013 dengan kegiatan 

evaluasi. Pada penelitian siklus I diperoleh diperoleh persentase keberhasilan 

guru dalam menerapkan model MMP adalah 80% yang berkategori baik. 

Sedangkan, skor rata-rata aktivitas belajar siswa adalah 9,66 dengan kategori 

cukup aktif. Untuk hasil belajar siswa, nilai rata-rata kelas adalah 64,96 

dengan ketuntasan klasikalnya 52,38%. Berdasarkan hasil observasi aktivitas 

belajar siswa dan aktivitas mengajar guru pada siklus I, ditemukan beberapa 

kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran, diantaranya: 

a. Pada tahap kegiatan pendahuluan: kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran masih kurang karena masih banyak siswa yang tidak 

menyiapkan kelengkapan belajarnya dan tidak masuk kelas tepat waktu. 

Guru lupa memberikan motivasi kepada siswa dengan mengingatkan 

pentingnya materi yang diajarkan untuk dapat memahami materi 

selanjutnya. Beberapa siswa belum berani menjawab pertanyaan yang 
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diajukan pada saat apersepsi. Siswa kurang terkontrol dan agak ribut saat 

pembagian kelompok. 

b. Pada tahap kegiatan pengembangan: kerjasama siswa dalam kelompok 

masih rendah, sehingga kegiatan diskusi belum berjalan sebagaimana 

mestinya dan siswa malu mempresentasikan hasil diskusinya. 

c. Pada tahap kegiatan latihan terkontrol: kerjasama siswa dalam kelompok 

masih rendah, sehingga kegiatan diskusi belum berjalan sebagaimana 

mestinya dan siswa malu mempresentasikan hasil diskusinya. Banyak  

siswa yang tidak  mencatat jawaban yang benar dari soal-soal latihan 

terkontrol yang sudah dibahas. 

d. Pada tahap kegiatan seatwork: banyak siswa yang bertanya dan 

bekerjasama dengan temannya saat mengerjakan soal latihan.  

e. Pada tahap kegiatan penutup: siswa kurang aktif dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan untuk berpendapat dalam membuat kesimpulan. 

Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam siklus I, 

maka dilakukan perbaikan sebagai berikut: 

a. Pada tahap kegiatan pendahuluan: guru menghimbau siswa untuk selalu 

menyiapkan dan memeriksa kelengkapan belajarnya sebelum pelajaran 

dimulai dan memberi toleransi batas terlambat 10 menit karena dapat 

mengganggu temannya yang sedang belajar. Guru lebih konsisten terhadap 

RPP yang sudah dibuat yaitu memberikan motivasi kepada siswa. Guru 

senantiasa memotivasi siswa agar berani menjawab pertanyaan meskipun 

salah. Guru membagi kelompok sesuai dengan deretan tempat duduk 

siswa. 

b. Pada tahap kegiatan pengembangan: guru mengurangi jumlah anggota  

kelompok menjadi 3-4 orang. Selain itu juga, guru  mengatur setting 

aktivitas kerja kelompok sehingga semua siswa dapat bekerja secara 

maksimal dan memberikan motivasi kepada siswa berupa pemberian nilai 

tambah agar siswa mau mempresentasikan hasil diskusinya. 

c. Pada tahap kegiatan latihan terkontrol: guru mengurangi jumlah anggota  

kelompok menjadi 3-4 orang. Selain itu juga, guru  mengatur setting 

aktivitas kerja kelompok sehingga semua siswa dapat bekerja secara 

maksimal dan memberikan motivasi kepada siswa berrupa pemberian nilai 

tambah agar siswa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Guru 

membagikan lembaran kunci jawaban dari soal-soal latihan yang sudah 

dibahas kepada masing-masing kelompok. 

d. Pada tahap kegiatan seatwork: Guru mengarahkan siswa untuk bekerja 

secara individu, mendatangi dan  menegur siswa yang bertanya dan 

bekerjasama dengan temannya serta menyampaikan tujuan dan manfaat 

dari mengerjakan soal latihan. 
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e. Pada tahap kegiatan penutup: Guru senantiasa memotivasi siswa untuk 

berani menjawab pertanyaan meskipun salah. 

2. Hasil Penelitian Siklus II 

Kegiatan pembelajaran pada siklus II dilaksanakan dalam 3 kali 

pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2013 

dengan materi pengertian persegi dan sifat-sifatnya. Pertemuan kedua 

dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2013 dengan materi keliling dan luas 

daerah persegi. Pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2013 

dengan kegiatan evaluasi siklus II. Pada penelitian siklus II diperoleh 

persentase keberhasilan guru dalam menerapkan model MMP adalah 100% 

yang berkategori sangat baik. Sedangkan skor rata-rata aktivitas belajar siswa 

adalah 14,28 dengan kategori sangat aktif. Untuk hasil belajar siswa, nilai 

rata-rata kelas adalah 77,74 dengan ketuntasan klasikalnya 88,24%.  

Berdasarkan hasil observasi aktivitas belajar siswa dan hasil evaluasi 

maka  penelitian pada siklus II sudah memenuhi indikator kerja yang telah 

ditetapkan. Meskipun demikian, penelitian ini tetap dilanjutkan ke siklus III 

karena materi yang direncanakan belum selesai dan masih ada siswa yang 

kesulitan dalam menerima materi pelajaran serta melihat data yang diperoleh 

dari hasil lembar observasi aktivitas belajar siswa dipandang belum cukup 

untuk mengambil keputusan karena masih terdapat kekurangan-kekurangan 

dalam pelaksanaan pembelajaran, diantaranya: 

a. Pada tahap kegiatan pengembangan dan latihan terkontrol: peranan guru 

terlihat lebih dominan ketika presentasi hasil diskusi, karena banyak siswa 

yang tidak memberikan tanggapan dalam presentasi. Beberapa siswa 

masih ada yang berbicara dan bercanda ketika temannya presentasi hasil 

diskusi. 

b. Pada tahap kegiatan seatwork: sebagian siswa masih tidak bekerja secara 

mandiri. 

c. Pada tahap kegiatan penutup: siswa kurang aktif dalam  menjawab 

pertanyaan-pertanyaan untuk membuat kesimpulan pada kegiatan penutup. 

Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam siklus II, 

maka dilakukan perbaikan sebagai berikut: 

a. Pada tahap kegiatan pengembangan dan latihan terkontrol: guru 

memberikan umpan balik berupa pertanyaan-pertanyaan yang bisa 

membuat siswa untuk memberi tanggapan terhadap hasil presentasi 

kelompok. Guru bertindak tegas kepada siswa yang melakukan keributan 

dengan mendatangi siswa tersebut dan memberikan peringatan supaya 

tidak mengulangi kembali. 

b. Pada tahap kegiatan seatwork: guru membuat soal individu dengan dua 

tipe, mendatangi dan menegur siswa jika ada yang bertanya dan 

bekerjasama. 

c. Pada tahap kegiatan penutup: guru menunjuk beberapa siswa yang jarang 

menjawab pertanyaan-pertanyaan secara bergiliran. 
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3. Hasil Penelitian Siklus III 
Kegiatan pembelajaran pada siklus III dilaksanakan dalam 2 kali 

pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2013 

dengan materi menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan 

menghitung keliling dan luas daerah persegi dan persegi panjang. Pertemuan 

kedua dilaksanakan pada tanggal 7 juni 2013 dengan kegiatan evaluasi. Pada 

penelitian siklus II diperoleh persentase keberhasilan guru dalam menerapkan 

model MMP adalah 100% yang berkategori sangat baik. Sedangkan skor rata-

rata aktivitas belajar siswa adalah 15,97 dengan kategori sangat aktif. Untuk 

hasil belajar siswa, nilai rata-rata kelas adalah 83,48 dengan ketuntasan 

klasikalnya 95,65%. 

B. PEMBAHASAN 

Secara keseluruhan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada Tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1 Ringkasan hasil penelitian siklus I, II dan III 

Siklus 

Hasil belajar 
Aktivitas belajar 

siswa 

Keberhasilan guru 

dalam menerapkan 

model MMP 

Nilai 

rata-rata 
KB 

Skor 

rata-rata 
kategori Persentase Kategori 

I 64,96 52,38% 9,66 
Cukup 

aktif 
85% Baik 

II 77,74 88,24% 14,28 
Sangat 

aktif 
100% 

Sangat 

baik 

III 83,48 95,65% 15,97 
Sangat 

aktif 
100% 

Sangat 

baik 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan aktivitas 

belajar siswa, dimana skor rata-rata untuk aktivitas belajar siswa pada siklus I 

yaitu 9,66 dengan kategori cukup aktif menjadi 14,28 dengan kategori sangat 

aktif pada siklus II dan menjadi 15,97 dengan kategori sangat aktif pada 

siklus III. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan Slameto (2010: 

36) bahwa bila siswa menjadi partisipasi aktif maka ia memiliki ilmu atau 

pengetahuan itu dengan baik, yang pada akhirnya diharapkan mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa. Artinya bahwa dengan meningkatnya 

aktivitas siswa tersebut maka hasil belajar siswa juga akan meningkat. 

 Demikian pula untuk hasil belajar siswa, terjadi peningkatan tiap 

siklusnya, dimana nilai rata-rata kelas siklus I sebesar 64,96 dengan 

ketuntasan klasikal 52,38% menjadi 77,74 dengan ketuntasan klasikal 

mencapai 88,24% pada siklus II dan menjadi 83,48 dengan ketuntasan 

klasikal 95,65% pada siklus III. Selain itu keberhasilan guru dalam 

menerapkan model MMP meningkat, dimana presentasi keberhasilan pada 

siklus I sebesar 85% dengan kategori baik menjadi 100% dengan kategori 

sangat baik pada siklus II dan menjadi 100% dengan kategori sangat baik 

pada siklus III. Hal ini mendukung pendapat Sudjana (2010:40), salah satu 

lingkungan belajar yang paling dominan mempengaruhi hasil belajar 

disekolah yaitu kualitas pengajaran. Kualitas pengajaran adalah tinggi 
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rendahnya atau efektif tidaknya proses belajar mengajar dalam mencapai 

tujuan pembelajaran, yang salah satunya merupakan model pembelajaran 

yang digunakan oleh guru. 

Dilihat dari sintaksnya, pembelajaran menggunakan model Missouri 

Mathematics Project (MMP) menempatkan siswa untuk aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Hal tersebut terlihat secara empiris pada saat peneliti 

melaksanakan pembelajaran. Siswa aktif dalam menemukan sendiri suatu 

konsep, sehingga konsep tersebut mudah dipahami dan bertahan lama dalam 

ingatan siswa dan siswa akan lebih mampu mentransfer pengetahuannya ke 

dalam pemecahan masalah sedangkan. Dalam latihan terkontrol siswa bekerja 

secara berkelompok sehingga siswa dapat berinteraksi dan bertukar pikiran 

dengan siswa lainnya. Selanjutnya siswa diberikan latihan mandiri, dengan 

latihan mandiri, siswa dapat mengukur sejauh mana pengetahuan atau 

pemahaman yang mereka miliki dan pada akhir pembelajaran, siswa 

diberikan tugas/pekerjaan rumah tentang materi yang baru diajarkan sebagai 

bahan pendalaman materi di rumah.  

Dengan adanya latihan-latihan tersebut, siswa terampil dalam 

mengerjakan beragam soal yang diberikan, sehingga kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah meningkat dan pada akhirnya hasil belajar siswa 

juga meningkat. Hal ini merupakan kelebihan dari model MMP yaitu banyak 

latihan sehingga siswa mudah terampil dengan beragam soal (Widdiharto, 

2004:29). Selain itu juga syahida (2012) berpendapat bahwa dengan 

efektivitas penggunaan latihan-latihan siswa dapat mencapai peningkatan-

peningkatan dalam belajar dan Hamalik (2011:96) juga menyatakan asas 

latihan dalam pembelajaran sangat esensial bagi tercapainya hasil belajar. 

Dengan demikian penerapan model pembelajaran Missouri Mathematics 

project (MMP) ini dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 

VII-B SMP Negeri 17 Mataram tahun pelajaran 2012/2013. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran  Missouri Mathematics 

Project (MMP) pada materi persegi dan persegi panjang sebagai upaya 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa kelas VII-B 

SMPN 17 Mataram tahun pelajaran 2012/2013 dilakukan dengan melalui 

beberapa  tahapan, yaitu: pendahuluan (review), pengembangan, latihan  

terkontrol (kerja kooperatif),  seatwork (kerja mandiri), dan penugasan 

atau PR. 

2. Penerapan model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) 

pada materi persegi dan persegi panjang dapat meningkatkan aktivitas 

belajar matematika siswa kelas VII-B SMPN 17 Mataram tahun pelajaran 

2012/2013. Peningkatan aktivitas belajar siswa terlihat dari skor rata-rata  

aktivitas belajar yang meningkat yaitu dari 9,66 dengan kategori cukup 

aktif  pada siklus I menjadi 14,28 dengan kategori sangat aktif pada siklus 

II dan menjadi 15,97 dengan kategori sangat aktif pada siklus III. 
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3. Penerapan model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) 

pada materi persegi dan persegi panjang dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas VII-B SMPN 17 Mataram tahun pelajaran 

2012/2013. Peningkatan hasil belajar siswa terlihat dari ketuntasan belajar 

yang meningkat pada tiap siklusnya, dimana ketuntasan belajar 52,38% 

pada siklus I meningkat menjadi 88,24% pada siklus II dan meningkat 

menjadi 95,67% pada siklus III. 

B. SARAN 

Berdasarkan pada penelitian tindakan kelas yang peneliti lakukan, maka 

peneliti ingin memberikan saran yang dapat dijadikan masukan dalam 

peningkatan proses dan hasil pembelajaran, yaitu: 

1. Model pembelajaran Missouri Mathematics Project  (MMP) diharapkan 

diterapkan oleh guru terutama pada materi yang memerlukan analisis, 

karena dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

2. Guru atau peneliti yang ingin menerapkan model pembelajaran Missouri 

Mathematics Project (MMP), hendaknya mempersiapkan materi yang 

akan disampaikan, mempersiapkan alat dan bahan yang ingin dipakai, 

bersikap konsisten terhadap RPP yang sudah dibuat, memperhatikan 

pengaturan setting aktivitas kerja kelompok agar semua siswa dapat 

bekerja secara maksimal serta melakukan pengelolaan kelas dengan 

sebaik mungkin agar tercapai hasil yang maksimal. 
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