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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pembelajaran permainan 

berpengaruh terhadap hasil belajar matematika dan seberapa tinggi tingkat 
penguasaan materi pelajaran Matematika  dengan diterapkannya metode tersebut. 

Penelitian ini dilaksankan di SMA Negeri 1 Tanah Grogot tahun 2015/2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 
permainan terhadap hasil belajar matematika serta Ingin mengetahui seberapa 

jauh pemahaman dan penguasaan mata pelajaran Matematika. Penelitian ini 
menggunakan penelitian tindakan (action research) sebanyak tiga putaran. Setiap 

putaran terdiri dari empat tahap yaitu rancangan, kegiatan dan pengamatan, 
refleksi, dan revisi. Hasil dari penelitian ini adalah prestasi belajar siswa 
mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus III yaitu, siklus I (62%), siklus 

II (79%), siklus III (90%). Simpulan dari penelitian ini adalah metode kooperatif 
model Missouri Mathematics Project  dapat berpengaruh positif terhadap motivasi 

belajar siswa, serta model pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu 
alternatif matematika. 

 

Kata Kunci: Matematika, Missouri Mathematics Project, Hasil Belajar 
 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan suatu sarana komunikasi sains tentang pola-pola 
yang berguna untuk melatih berfikir logis, kritis, kreatif dan inovatif. Oleh karena 

itu hamper semua Negara menempatkan matematika sebagai salah satu mata 
pelajaran yang penting bagi pencapaian kemajuan Negara bersangkutan. Mata 

pelajaran matematika perlu diberikan untuk membekali peserta didik dengan 
kemampuan berfikir logis, analisis, sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan 
bekerjasama. 

Pembelajaran matematika memegang peran sangat penting dalam 
pendidikan. Hampir di semua jenjang pendidikan mengajarkan matematika 

meskipun dipandang sebagai pelajaran yang tidak menyenangkan. Salah satu yang 
menyebabkan anggapan tersebut dikarenakan dalam proses penyampaiannya 
kurang tepat. Cara penyampaian pembelajaran matematika yang digunakan 

cenderung monoton sehingga terasa membosankan, hal ini akan menurunkan 
semangat belajar siswa yang pada ahirnya akan menjadikan siswa menjadi malas 

untuk mempelajari matematika.  
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Penggunaan model pembelajaran yang inovatif akan sangat membantu dalam 
proses pembelajaran, namun kurang tepatnya pemilihan model pembelajaran oleh 
guru akan mempengaruhi prestasi belajar yang dicapai oleh siswa. Ketidaktepatan 

menggunakan suatu model pembelajaran daapat menimbulkan kebingungan dan 
ketidakpahaman terhadap materi yang disampaikan pada siswa sehingga 

mengakibatkan sikap yang acuh terhadap pelajaran matematika. 
Berkaitan dengan kasus diatas maka peneliti mempunyai beberapa alas an 

untuk mencari ide agar pembelajaran matematika dapat berlangsung dengan efektif 

dan menyenangkan sehingga memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. 
Salah satu cara yang akan ditempuh untuk merealisasikan tujuan pembelajaran 

adalah melalui kreativitas guru dalam memilih modle pembelajaran agar siswa 
lebih tertarik dan termotivasi dalam belajar. Pembelajaran matematika di sekolah 
disarankan menggunakan tipe PAKEM (Pembelajaran matematika yang aktif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan).  
Priansa (2015:164) menjelaskan bahwa model pembelajaran merupakan 

kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan. 
Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihian model 
pembelajaran adalah berkaitan dengan orientasi pembelajaran outcome,content, 

atau process. Model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) 
merupakan suatu program yang dirancang atau didesain untuk membantu guru 

dalam hal efektivitas penggunaan latihan–latihan agar siswa mencapai peningkatan 
yang luar biasa. Latihan–latihan yang dimaksud disini adalah lembar kerja proyek, 
13 yang diberikan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Tujuan dari 

pemberian lembar proyek atau soal–soal ini adalah agar siswa lebih mudah 
memahami materi yang dijelaskan guru.  

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka penulis  
menggunakan judul ”Penerapan Pembelajaran Missouri Mathematics Project 
Guna Meningkatkan Pemahaman Integral Pelajaran Matematika Pada Siswa Kelas 

XII IPS-2 SMA Negeri 1 Tanah Grogot Tahun Pelajaran 2015/2016.” 
 

Rumusan Masalah 

Merujuk pada uraian latar belakang diatas, dapat dikaji ada beberapa 
permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah Missouri Mathematics Project berpengaruh terhadap hasil belajar   
Matematika  Kelas XII IPS-2 tahun pelajaran 2015/2016? 

2. Seberapa tinggi tingkat penguasaan Materi Integral pelajaran Matematika   
dengan diterapkannya metode Missouri Mathematics Project pada siswa 
Kelas XII IPS-2 tahun pelajaran 2015/2016? 

 
Tujuan Penelitian 

Berdasar atas rumusan masalah diatas, maka tujuan dilaksanakan penelitian 
ini adalah : 

1. Untuk mengungkap pengaruh Model Missouri Mathematics Project terhadap 

kreatifitas siswa dalam pelajaran Matematika SMA Negeri 1 Tanah Grogot 
Kelas XII IPS-2  tahun pelajaran 2015/2016 Guna Meningkatkan Pemahaman 

Integral. 
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2. Ingin mengetahui seberapa jauh kreatifitas siswa dalam mata pelajaran   
Matematika setelah diterapkannya Model Missouri Mathematics Project pada 
siswa sekolah SMA Negeri 1 Tanah Grogot Kelas XII IPS-2. 

 
Manfaat Penelitian 

1. Hasil dan temuan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang Model  
Missouri Mathematics Project dalam pembelajaran Matematika oleh guru 
Kelas XII IPS-2 tahun pelajaran 2015/2016. 

2. Sekolah sebagai penentu kebijakan dalam upaya meningkatkan prestasi 
belajar siswa khususnya pada mata pelajaran Matematika. 

3. Guru, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan metode pembelajaran 
yang dapat memberikan manfaat bagi siswa.  

4. Siswa, dapat meningkatkan motiviasi belajar dan melatih sikap sosial untuk 

saling peduli terhadap keberhasilan siswa lain dalam mencapai tujuan belajar.  
5. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang peranan guru   

Matematika   dalam meningkatkan pemahaman siswa belajar   Matematika. 
6. Sumbangan pemikiran bagi guru Matematika dalam mengajar dan 

meningkatkan pemahaman siswa belajar   Matematika. 

 
KAJIAN PUSTAKA 

Pengertian Pembelajaran  

Pada dasarnya proses belajar merupakan proses perubahan tingkah laku. 
Setiap individu, apabila mereka telah menunjukan perubahan perilaku, maka 

individu tersebut dapat dianggap telah belajar sesuatu. Menurut teori behavioristik 
yang dikemukakan oleh Skinner at.al (Nuryanti, 2009:28) menyatakan dalam 

bukunya bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang telah dianggap 
belajar sesuatu jika ia telah mampu menunjukan perubahan tingkah laku.  

Definisi belajar menurut Gagne (Dahar, 2002:12) merupakan suatu proses di 

mana suatu organisma berubah prilakunya sebagai akibat pengalaman. Sehingga 
dapat dikatakan bahwa dalam suatu pembelajaran itu membutuhkan pengalaman 

sebagai hasil dari belajar itu sendiri.  
Menurut Slameto (2003:3), ada beberapa ciri dari suatu perubahan yang 

memiliki makna bahwa perubahan itu adalah bentuk belajar. Ciri yang pertama 

adalah perubahan tersebut terjadi secara sadar, berarti setiap perubahan yang 
berlangsung disadari oleh individu yang mengalaminya. Ciri yang kedua yaitu 

perubahan dalam belajar bersifat continue dan fungsional, pernyataan ini memiliki 
makna bahwa setiap perubahan belangsung secara berkesinambungan dan tidak 
statis. Selain itu, perubahan yang terjadi memiliki fungsi baik bagi dirinya maupun 

lingkungannya. Ciri yang ketiga adalah perubahan dalam belajar bersifat positif 
dan aktif, ciri ini memiliki arti bahwa perubahan- perubahan yang terjadi 

senantiasa terarah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari 
sebelumnya, dengan demikian makin banyak perubahan yang terjadi maka akan 
makin baik  dan positif prilaku individu tersebut, selain itu bentuk perubahnnya 

juga tidak terjadi secara alami melainkan ada usaha dan proses dari diri individu 
yang sedang belajar untuk merubah prilaku mereka. Ciri yang keempat adalah 

perubahan dalam belajar tidak bersifat sementara, hal ini memiliki arti bahwa 
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perubahan yang terjadi  dalam belajar tidak bersifat temporer seperti berkeringat, 
bersin, atau menangis. Ciri yang kelima yaitu perubahan dalam belajar bertujuan 
atau terarah, hal ini berarti perubahan yang terjadi diakibatkan karena adanya 

tujuan yang akan dicapai. Ciri yang terakhir yaitu perubahan mencakup seluruh 
aspek tingkah laku, hal ini berarti suatu perubahan yang terjadi akibat proses 

belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Dapat dikatakan bahwa 
belajar adalah sesuatu hal yang sangat kompleks, sulit untuk mengetahui segala 
bentuk seluk beluknya. Selain itu hasil belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor 

dan dalam belajar kecakapan dan ketangkasan setiap individu berbeda- beda,  
maka dari itu belajar akan menjadi kurang bermanfaat bagi individu apabila 

mereka tidak mampu memahami belajar yang efektif. Slameto (2003:74) dalam 
bukunya menyatakan bahwa belajar yang efektif dapat membantu siswa untuk 
meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan instruksional 

yang akan dicapai.   
 

Metode Pembelajaran  

Metode pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan guru untuk 
mengarahkan siswa kepada tujuan yang akan dicapai dalam proses  belajar 

mengajar. Metode bersifat prosedural dan merupakan bagian dari strategi atau 
model. Setiap metode pembelajaran yang digunakan berkaitan dengan tujuan 

belajar yang ingin dicapai, oleh karena itu untuk mendorong keberhasilan guru 
dalam proses belajar mengajar, guru seharusnya mengerti akan fungsi dan 
langkah-langkah pelaksanaan metode pembelajaran.   

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses  pembelajaran, guru 
dituntut untuk menjadi sosok yang kreatif dalam menciptakan situasi kelas,  

menggunakan perencanaan- perencanaan dan metode- metode yang sesuai dengan 
tujuan pembelajaran dalam kelas. Waktu demi waktu para tenaga pengajar di dunia 
pendidikan berpikir dan membuat metode yang sesuai  denga berbagai macam 

pelajaran. Menurut Djamarah (Nuryanti, 2009: 36) yang isinya menyatakan 
bahwa: Metode merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Metode mengajar harus dipilih sesuai dengan tujuan, 
kemampuan guru, peserta didik, dan situasi kelas. Metode mengajar adalah arah 
atau pola dasar yang dapat ditempuh atau dipergunakan oleh seorang pengajar 

untuk membawa peserta didiknya pada tujuan pelajaran. Kuswana (Nuryanti, 
2009: 36). Dari kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode 

mengajar merupakan cara atau teknik yang dipilih oleh guru untuk menyampaikan 
materi ajar kepada siswa, sehingga tujuan pengajaran yang telah ditetapkan dapat 
tercapai.  

 
Model Pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP)  

Dalam suatu proses pembelajaran terdapat berbagai komponen pembelajaran 
yang harus dikembangkan dalam upaya mendukung tercapainya tujuan 
pembelajaran dan keberhasilan siswa dalam belajar. Komponen-komponen 

tersebut di antaranya guru, siswa, model pembelajaran, metode pembelajaran, serta 
sumber dan media pembelajaran (Rohaeti, 2009: 13).  
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Sebagai salah satu komponen pembelajaran, pemilihan model pembelajaran 
akan sangat menunjang pencapian tujuan pembelajaran. Saat ini terdapat berbagai 
model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika. Salah 

satu di antaranya adalah model pembelajaran  Missouri Mathematics Project 
(MMP).  

Menurut Muschla (Aisyah,2009), tugas proyek pada model MMP ini 
diharapkan dapat:  
a. Memungkinkan siswa menjadi kreatif dalam mengintegrasikan pengetahuan 

dan keterangan yang berbeda.  
b. Menghendaki siswa menggunakan, mengintegrasikan, dan menerapkan dalam 

mentransfer berbagai informasi dan keterangan yang berbeda-beda dalam 
proyek.  

c. Menghendaki siswa terlibat dalam prosedur-prosedur seperti investigasi dan 

inkuiri.  
d. Memberi kesempatan kepada siswa untuk merumuskan pertanyaan mereka 

sendirian kemudian mencoba menjawabnya.  
e. Memberikan siswa masalah-masalah sebagai cara alternatif mendemonstrasikan 

pembelajaran dan kompetensi siswa.  

f. Memberi kesempatan untuk berinteraksi secara positif dan bekerja sama dengan 
teman sekelasnya.  

g. Memberikan forum bagi siswa untuk berbagi pengetahuan dan kepandaian 
mereka dengan siswa lain.  

Sepintas nampak bahwa model pembelajaran MMP hampir sama dengan 

pembelajaran konvensional, namun jika ditelaah lebih dalam ada perbedaan antara 
model pembelajaran MMP dengan pembelajaran ekspositori. Rohaeti (2009) 

mengemukakan perbedaan  tersebut pada tabel berikut.  
 

Kemampuan Komunikasi Matematis  

Pengertian komunikasi menurut Effendy (2009) secara implisit adalah proses 
penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu 

atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara lisan maupun tak 
langsung melalui media.  

Berdasarkan tingkat partisipasi siswa, komunikasi terbagi menjadi dua 

bagian, yaitu komunikasi aktif dan komunikasi pasif. Contoh dari komunikasi aktif 
yaitu mengemukakan pendapat, berdiskusi, mengemukakan pertanyaan, dan lain-

lain. Sedangkan contoh dari komunikasi pasif adalah membaca, mendengarkan, 
menyimak, dan lain- lain. komunikasi merupakan sesuatu yang sangat penting. 
Selama proses pembelajaran, interaksi guru dengan siswa maupun interaksi antara 

siswa dengan siswa sangatlah dibutuhkan, agar proses pembelajaran dapat 
berlangsug demi tercapainya tujuan pembelajaran. Tak terkecuali dalam 

pembelajaran matematika.  
Matematika lebih dari hanya sekedar alat untuk membantu berpikir, 

menemukan pola-pola, menyelesaikan masalah, atau menggambarkan konklusi. 

Matematika juga merupakan alat yang tak terhingga nilainya untuk 
mengkomunikasikan berbagai ide dengan jelas, tepat  dan cermat.  
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 Fitriadi (2009:24) mengungkapkan pentingnya komunikasi dalam 
pembelajaran matematika, yaitu program pengajaran matematika di sekolah 
hendaknya menekankan siswa untuk :  

a. Mengatur dan mengaitkan kemampuan berpikir matematis dengan komunikasi.  
b. Mengkomunikasikan kemampuan berpikir matematis mereka secara koheren 

(bertalian secara logis) dan jelas kepada teman-temannya, guru dan orang lain.  
c. Menganalisis dan menilai kemampuan berpikir matematis dan strategi yang 

dipakai orang lain.  

d. Menggambarkan bahasa matematis untuk mengekspresikan ide-ide matematika 
secara benar.  

Sementara itu, Satriawati (2006) menyimpulkan pendapat para ahli 
mengenai komunikasi matematis siswa yang dibagi ke dalam tiga kelompok 
berikut:  

a. Written texts yaitu memberikan jawaban dengan menggunakan bahasa lisan, 
tulisan, konkrit, grafik, dan aljabar, menjelaskan dan membuat pertanyaan 

tentang matematika yang telah dipelajari, mendengarkan, mendiskusikan dan 
menulis tentang matematika, membuat konjektur, menyusun argumen, dan 
generalisasi.  

b. Drawing, yaitu merefleksikan benda-benda nyata, gambar dan diagram ke 
dalam ide- ide matematika. Atau sebaliknya, dari ide- ide matemataika ke dalam 

gambar atau diagram.  
c. Mathematical expression, yaitu mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika.  

Kemampuan komunikasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 
kemampuan  written texts, drawing, dan mathematical expression dengan 

indikator sebagai berikut:  
a. Menjelaskan konsep, ide atau situasi dari suatu gambar yang diberikan dengan 

kata-kata sendiri dalam bentuk penulisan kalimat secara matematis.  

b. Menggambarkan situasi masalah dan menyatakan solusi masalah dengan 
menggunakan diagram atau gambar secara lengkap.  

c. Membentuk persamaan aljabar atau model matematika, kemudian melakukan 
perhitungan secara lengkap dan benar.  

Materi Pembelajran Matematika Integral 

Hitung integral sangat erat kaitannya dengan kalkulus diferensial atau 
turunan suatu fungsi. Sebenarnya hitung integral ditemukan terlebih dahulu baru 

kemudian ditemukan diferensial atau turunan. Namun demikian, hitung integral 
akan dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah melalui turunan suatu fungsi. 
Materi tentang turunan telah kalian pelajari di kelas XI.  

 
Pengertian Integral 

Setiap hari, tentulah kita melakukan aktivitas, seperti menghirup udara dan 
melepaskan udara. Melepas udara merupakan operasi kebalikan (invers) dari 
menghirup udara. Dalam matematika, kita juga mengenal operasi kebalikan 

(invers), contohnya pengurangan dengan penjumlahan, perkalian dengan 
pembagian, pemangkatan dengan penarikan akar, dan sebagainya. Pada subbab ini 

kita akan mempelajari invers dari diferensial, yaitu integral. Kita telah 
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mempelajari arti diferensial atau turunan di kelas XI. Jika kita mempunyai f(x) = 
x2  + 4, turunannya adalah f'(x) = 2x.  Dari contoh fungsi tersebut, kita dapat 
menentukan suatu fungsi yang turunannya  f'(x) = 2x, yang disebut sebagai 

antiturunan atau antidiferensial atau pengintegralan. Jadi, pengintegralan 
merupakan operasi kebalikan dari pendiferensialan.  

Misalnya diketahui  f'(x) = 2x,  fungsi ini  merupakan turunan dari 

 
 

Terlihat fungsi- fungsi ini hanya berbeda konstantanya saja. Secara umum, 

dapat dituliskan bahwa f(x) = x2 + c merupakan antiturunan dari  f'(x) = 2x, 
dengan  c adalah bilangan real sembarang.  

Dari uraian di atas dapat didefinisikan sembagai berikut.  
 
 

 
 

 
 
A. Integral Tak Tentu 

Misalkan diberikan fungsi- fungsi berikut. 
y = x2 + 2x + 5y = x2 + 2x – 2 

Kedua fungsi itu memiliki turunan yang sama, yaitu 
 
 

 
 

Sekarang, tinjau balik. Misalkan diberikan 
 
 

 
 

Jika dicari integralnya, akan diperoleh fungsi- fungsi 
y = x2  + 2x + 5,  
y = x2 + 2x – 2, 

bahkan 
y = x2  + 2x + 10, 

y = x2  + 2x – log 3, 
dan sebagainya. 
Dengan demikian, fungsi yang memiliki turunan 

 
 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Menurut Ary (2010:512) Penelitian tindakan adalah melakukan tindakan 

berdasarkan penelitian dan meneliti tindakan yang diambil.  
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Kemmis dan Mc Taggart dalam Zainal Arifin (2012:211) menjelaskan 
bahwa penelitian tindakan  adalah cara suatu kelompok atau seseorang dalam 
mengorganisasi suatu kondisi sehinggga mereka dapat mempelajari pengalaman 

mereka dan membuat pengalaman mereka dapat diakses oleh orang lain.  
Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan adalahtentang hal-hal 

yang terjadi di masyarakat atau kelompok sasaran, dan hasilnya langsung dapat 
dikenakan pada masyarakat yang bersangkutan yang bertujuan untuk memperbaiki 
pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis.  

 

Tempat, Waktu dan Subyek Penelitian 

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan 
penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di 
SMA Negeri 1 Tanah Grogot. Waktu penelitian  adalah waktu berlangsungnya 

penelitian atau saat penelitian ini dilangsungkan. Penelitian ini dilaksanakan pada 
bulan September semester ganjil 2015/2016. Subyek penelitian adalah siswa-siswi  

Kelas XII IPS-2   
 

Rancangan Penelitian 

Dalam kegiatan penelitian kali ini peneliti bekerja sendirian tanpa kolaborasi 
dengan orang lain. Kehadiran peneliti dalam  kegiatan belajar mengajar dilakukan 

seperti biasa seperti tidak ada penelitian. Jadi siswa dibiarkan melakukan semua 
kegiatan seperti biasa.  

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut Tim 

Pelatih Proyek PGSM, PTK adalah suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh 
pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari 

tindakan mereka dalam  melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap 
tindakan-tindakan yang dilakukan itu, serta memperbaiki kondisi dimana praktek 
pembelajaran tersebut dilakukan (Mukhlis 2003:5). 

Sedangkah menurut Mukhlis (2003:5) PTK adalah suatu bentuk kajian yang 
bersifat sistematis reflektif oleh pelaku tindakan untuk memperbaiki kondisi 

pembelajaran yang dilakukan. 
Adapun tujuan utama dari PTK adalah untuk memperbaiki/meningkatkan 

pratek pembelajaran secara berkesinambungan, sedangkan tujuan penyertaannya 

adalah menumbuhkan budaya meneliti di kalangan guru (Mukhlis 2003:5). 
Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka 

penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart  
(dalam Sugiarti, 2009), yaitu berbentuk spiral dari sklus yang satu ke siklus yang 
berikutnya. Setiap siklus meliputi planning (rencana), action (tindakan), 

observation (pengamatan), dan reflection (refleksi). Langkah pada siklus 
berikutnya adalah perncanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, dan 

refleksi. Sebelum masuk pada siklus 1 dilakukan tindakan pendahuluan yang 
berupa identifikasi permasalahan. Siklus spiral dari tahap-tahap penelitian tindakan 
kelas dapat dilihat pada gambar berikut.  
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Gambar 1. Alur PTK 

 

 
Sumber : Sugiarti (2009) 

 
Metode Pengumpulan Data 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi 
pengolahan cara belajar aktif model Missouri Mathematics Project, observasi 
aktivitas siswa dan guru angket motivasi siswa, dan tes formatif.  

 
Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui keefektivan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran 
perlu diadakan analisa data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 
deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan 

kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk 
mengetahui prestasi belajar yang dicapai siswa juga untuk memperoleh respon 

siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses 
pembelajaran. Untuk mengalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan 
siswa setelah proses belajar mengajar setiap putarannya dilakukan dengan cara  

memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap akhir putaran.  
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Analisis ini dihitung dengan menggunakan statistic sederhana yaitu: 
1. Untuk menilai ulangan atau tes formatif  

Peneliti melakukan penjumlahan nilai yang diperoleh siswa, yang selanjutnya 

dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut sehingga diperoleh rata-
rata tes formatif dapat dirumuskan: 





N

X
X  

Dengan  : X   = Nilai rata-rata 
     Σ X  = Jumlah semua nilai siswa 

      Σ N = Jumlah siswa 
2.  Untuk ketuntasan belajar 

Ada dua kategori ketuntasan belajar yaitu secara perorangan dan secara 
klasikal. Seorang siswa telah tuntas belajar bila telah mencapai skor 65% atau nilai 
65, dan kelas disebut tuntas belajar bila di kelas tersebut terdapat 85% yang telah 

mencapai daya serap lebih dari atau sama dengan 65%. Untuk menghitung 
persentase ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai berikut: 

 %100
...

x
Siswa

belajartuntasyangSiswa
P




  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Data penelitian yang diperoleh berupa hasil uji coba item butir soal, data 
observasi berupa pengamatan pengelolaan belajar aktif dan pengamatan aktivitas 

siswa dan guru pada akhir pembelajaran, dan data tes formatif siswa pada setiap 
siklus. 

Data hasil uji coba item butir soal digunakan untuk mendapatkan tes yang 

betul-betul mewakili apa yang diinginkan. Data ini selanjutnya dianalisis tingkat 
validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda.  

Data lembar observasi diambil dari dua pengamatan yaitu data pengamatan 
pengelolaan belajar aktif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan 
model belajar aktif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dan data 

pengamatan aktivitas siswa dan guru.  
Data tes formatif untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa 

setelah diterapkan belajar aktif.  
 

Analisis Data Penelitian Persiklus 

Siklus I 

a.  Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 
dari rencana pelaksanaan pelajaran 1, soal tes formatif 1 dan alat-alat pengajaran 
yang mendukung.  

b.  Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan  
Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk sik lus I dilaksanakan pada 

tanggal 5 September 2015 di Kelas XII IPS-2 dengan jumlah siswa 39 siswa. 
Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar mengajar 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Eksakta                 Volume IV, Nomor 4, Desember 2018 
 

Sofia Ulfah  501 

mengacu pada rencana pelajaran yang telah dipersiapkan. Pengamatan (observasi) 
dilaksanakan bersamaan dengan pelaksaaan belajar mengajar.  

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif I dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang 
telah dilakukan. Adapun data hasil penelitian pada siklus I adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 : Distribusi Hasil Tes Formatif Siswa pada Siklus I 

No Uraian Hasil Siklus I 

1 Nilai rata-rata tes formatif 68% 

2 Jumlah siswa yang tuntas belajar 24% 

3 Persentase ketuntasan belajar 62% 

Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2015) 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan cara belajar 
aktif model Missouri Mathematics Project diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar 
siswa adalah 68 dan ketuntasan belajar mencapai 62% atau ada 24 siswa  dari 39 

siswa sudah tuntas belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama 
secara klasikal siswa belum tuntas belajar, karena s iswa yang memperoleh nilai ≥ 

75 hanya sebesar 62% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki 
yaitu sebesar 85%. Hal ini disebabkan karena siswa masih merasa baru dan belum 
mengerti apa yang dimaksudkan dan digunakan guru dengan menerapkan cara  

belajar aktif dalam belajar  matematika, juga karena tingkat penguasaan kosa kata 
dan pemahaman terhadap kalimat perintah yang dikuasai oleh siswa masih sangat 

rendah. 
 

Siklus II 

a.  Tahap perencanaan  
Pada tahap inipeneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 

dari rencana pelajaran 2, soal tes formatif II dan alat-alat pengajaran yang 
mendukung.  
b.  Tahap kegiatan dan pelaksanaan  

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II dilaksanakan pada 
tanggal 12 September 2015 di Kelas XII IPS-2 dengan jumlah siswa 39 siswa. 

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar mengajar 
mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus I, 
sehingga keslah atau kekurangan pada siklus I tidak terulang lagi pada siklus II. 

Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar 
mengajar.  

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif II dengan tujuan 
untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang 
telah dilakukan. Instrumen yang digunakan adalah tes formatif II. Adapun data 

hasil penelitian pada siklus II adalah sebagai berikut.  
Tabel 2 : Hasil Tes Formatif Siswa pada Siklus II 

No Uraian Hasil Siklus II 

1 Nilai rata-rata tes formatif 74% 

2 Jumlah siswa yang tuntas belajar 31% 

3 Persentase ketuntasan belajar 79% 

Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2015) 
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Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 74 
dan ketuntasan belajar mencapai 79% atau ada 31 siswa dari 39 siswa sudah tuntas 
belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntasan belajar secara 

klasikal telah mengalami peningkatan sedikit lebih baik dari siklus I. Adanya 
peningkatan hasil belajar siswa mulai banyak mengenal kosa kata dan memahami 

pertanyaan pendek yang sering didengarnya dan juga siswa-siswa tersebut mulai 
akrab dengan berbagai kalimat yang sering digunakan dalam permainan  ini.  
 

Siklus III 

a.  Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 
dari rencana pelajaran 3, soal tes formatif 3 dan alat-alat pengajaran yang 
mendukung.  

b.  Tahap kegiatan dan pengamatan 
Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus III dilaksanakan pada 

tanggal 25 September 2015 di Kelas XII IPS-2 dengan jumlah siswa 39 siswa. 
Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar mengajar 
mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus II, 

sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus II tidak terulang laig pada siklus 
III. Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar 

mengajar.  
Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif III dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang 

telah dilakukan. Instrumen yang digunakan adalah tes formatif III. Adapun data 
hasil penelitian pada siklus III adalah sebagai berikut: 

Tabel 3 : Hasil Tes Formatif Siswa pada Siklus III 

No Uraian Hasil Siklus III 

1 Nilai rata-rata tes formatif 81 

2 Jumlah siswa yang tuntas belajar 35 

3 Persentase ketuntasan belajar 90% 

Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2015) 
Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar 81 dan 

dari 39 siswa yang telah tuntas sebanyak 35 siswa dan 4 siswa belum mencapai 

ketuntasan belajar. Maka secara klasikal ketuntasan belajar yang telah tercapai 
sebesar 90% (termasuk kategori tuntas).  Hasil pada siklus III ini mengalami 

peningkatan lebih baik dari siklus II. Adanya peningkatan hasil belajar pada siklus 
III ini dipengaeruhi oleh adanya peningkatan kemampuan siswa dalam menangkap 
materi dalam permainan tersebut. Karena seringnya siswa menggunakan kalimat 

dan kosa kata juga dalam memberi perintah serta bertanya dalam  matematika, 
siswa akhirnya akrab dan familiar dengan kosa kata dan berbagai pertanyaan yang 

sering dilontarkan dalam permainan tersebut. 
c.  Refleksi 

Pada tahap ini akah dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik maupun yang 

masih kurang baik dalam proses belajar mengajar dengan penerapan belajar aktif. 
Selama proses belajar mengajar guru telah melaksanakan semua pembelajaran 

dengan baik. Meskipun ada beberapa aspek yang belum sempurna, tetapi 
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persentase pelaksanaannya untuk masing-masing aspek cukup besar. Berdasarkan 
data hasil pengamatan diketahui bahwa siswa aktif selama proses belajar 
berlangsung. Kekurangan pada siklus-siklus sebelumnya sudah mengalami 

perbaikan dan peningkatan sehingga menjadi lebih baik, sehingga hasil belajar 
siswa pada siklus III mencapai ketuntasan.  

d.  Revisi Pelaksanaan  
Pada siklus III guru telah menerapkan belajar aktif dengan baik dan dilihat dari 

aktivitas siswa serta hasil belajar siswa pelaksanaan proses belajar mengajar sudah 

berjalan dengan baik. Maka tidak diperlukan revisi terlalu banyak, tetapi yang 
perlu diperhatikan untuk tindakah selanjutnya adalah memaksimalkan dan 

mepertahankan apa yang telah ada dengan tujuan agar pada pelaksanaan proses 
belajar mengajar selanjutnya penerapan belajar aktif dapat meningkatkan proses 
belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

 
Pembahasan 

Melalui hasil peneilitian ini menunjukkan bahwa cara belajar aktif model 
Missouri Mathematics Project memiliki dampak positif dalam meningkatkan 
prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman 

siswa terhadap materi yang disampaikan guru (ketuntasan belajar meningkat dari 
siklus I, II, dan III) yaitu masing-masing 62%, 79% dan 90% Pada siklus III 

ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah tercapai.  
Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses belajar 

aktif dalam setiap siklus mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif 

terhadap prestasi belajar siswa yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai 
rata-rata siswa pada setiap siklus yang terus mengalami peningkatan.  

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses 
pembelajaran  matematika pada pokok bahasan memahami kosa kata dan kalimat 
perintah dengan model belajar aktif yang paling dominan adalah bekerja dengan 

menggunakan alat/media, mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru, dan 
diskusi antar siswa/antara siswa dengan guru. Jadi dapat dikatakan bahwa aktivitas 

isiwa dapat dikategorikan aktif.  
Sedangkan untuk aktivitas guru selama pembelajaran telah melaksanakan 

langkah-langkah belajar aktif dengan baik. Hal ini terlihat dari ak tivitas guru yang 

muncul di antaranya aktivitas membimbing dan mengamati siswa dalam 
mengerjakan kegiatan pembelajaran, menjelaskan/melatih menggunakan alat, 

memberi umpan balik/evaluasi/Tanya jawab dimana prosentase untuk aktivitas di 
atas cukup besar. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan   

Dari hasil penelitian yang berjudul Penerapan Pembelajaran Missouri 
Mathematics Project Guna Meningkatkan Pemahaman Integral Pelajaran 
Matematika Pada Siswa Kelas XII IPS-2  SMA Negeri 1 Tanah Grogot Tahun 

Pelajaran 2015/2016 yang telah dilakukan selama tiga siklus, dan berdasarkan 
seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 
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1.  Pembelajaran dengan cara belajar aktif model Missouri Mathematics Project 
memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa yang 
ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, 

yaitu siklus I (62%), siklus II (79%), siklus III (90%).  
2. Penerapan cara belajar aktif model Missouri Mathematics Project mempunyai 

pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang 
ditunjukan dengan rata-rata jawaban siswa yang menyatakan bahwa siswa 
tertarik dan berminat dengan model belajar aktif sehingga mereka menjadi 

termotivasi untuk belajar. 
3. Penerapan cara belajar aktif model Missouri Mathematics Project bisa 

meningkatkan pemahaman pelajaran Matematika.  
Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses 

belajar mengajar matematika lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang 
optimal bagi siswa, makan disampaikan saran sebagai berikut : 

1. Untuk melaksanakan belajar aktif memerlukan persiapan yang cukup matang, 
sehingga guru harus mempu menentukan atau memilih topik yang benar-benar 
bisa diterapkan dengan cara belajar aktif model Missouri Mathematics Project 

dalam proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang optimal.  
2. Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa, guru hendaknya lebih 

sering melatih siswa dengan kegiatan penemuan, walau dalam taraf yang 
sederhana,dimana siswa nantinya dapat menemukan pengetahuan baru, 
memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil atau mampu 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. 
3. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini hanya 

dilakukan di sekolah SMA Negeri 1 Tanah Grogot 
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