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4. Peneliti 

Menambah semangat dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sebagai 

pertimbangan untuk meningkatkan peran aktif dan prestasi belajar siswa 

dalam pembelajaran. 
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LANDASAN TEORI 
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A. Pengertian 

1. Pengertian Peran Aktif 

Peran aktif  yaitu kesediaan siswa mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik dan benar serta memberikan respon 

positif terhadap materi pembelajaran yang dibahas, serta berusaha 

mencari tahu materi yang belum dipahami (Uno,2010). Suasana 

yang mesti tercipta dalam proses pembelajaran adalah bagaimana 

siswa benar-benar berperan aktif dalam belajar. 

Menurut Djamarah (2010) peran aktif siswa dalam 

pembelajaran akan menjadi dasar dari pembentukan generasi kreatif, 

yang berkemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang tidak hanya 

bermanfaat bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi orang lain. Selain itu 

siswa yang belajar dengan aktifitasnya sendiri kesannya tidak berlalu 

begitu saja akan tetapi  akan berusaha untuk memikirkannya dan 

mengolahnya kemudian mengeluarkan informasi tersebut dengan 

bentuk yang berbeda sehingga ini akan merangsang siswa untuk 

bertanya, mengajukan pendapat dan menimbulkan diskusi dengan 

guru (Shadiq,2009). 

 

 

2. Indikator Peran Aktif 
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Menurut Kock (1981) dijelaskan untuk belajar secara aktif 

maka siswa harus bekerja sendiri melalui : 

a. Siswa mencari jalan untuk  memecahkan masalahnya sendiri. 

Pada saat siswa mendapat tugas atau masalah mereka 

mencari jalan untuk memecahkannya. Misalnya pada saat guru 

memberikan soal maka  maka siswa berusaha menyelesaikan soal  

tersebut dengan kemampuan yang ada. Maupun dengan adanya 

siswa dapat berdiskusi dengan siswa lain untuk bertukar pikiran 

maupun pendapat dalam menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan oleh guru maka siswa mencari jalan untuk memecahkan 

masalahnya sendiri. 

b. Siswa menjawab pertanyaan dari guru. 

Dengan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang 

dimiliki, siswa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan guru 

maupun teman, misalnya dengan siswa menjawab pertanyaan dari 

guru, guru dapat mengetahui sejauh mana keseriusan dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran dan kemampuan siswa dalam 

menerima materi yang telah diberikan. Siswa menjawab dan 

menyampaikan pendapat berdasarkan pertanyaan yang telah 

diberikan oleh guru. 

 

 

c. Siswa belajar bertanya 

Peningkatan Peran Aktif..., Yogie Akbarridho A S, FKIP, UMP, 2018



22 

 

 

 

Apabila siswa mengalami kesulitan atau belum jelas selama 

pembelajaran, maka siswa diharapkan dapat bertanya kepada guru 

maupun siswa lain yang lebih tahu. Sehingga dengan mengajukan 

pertanyaan, siswa menjadi tahu tentang materi yang belum jelas  

serta dapat melatih mental keberanian siswa untuk bertanya 

kepada guru. 

d. Siswa mengambil keterangan dari buku maupun dari penjelasan 

guru. 

Pada saat siswa mengerjakan soal atau pada saat 

memecahkan suatu permasalahan, siswa dapat menggunakan 

referensi lain yang mendukung agar soal maupun masalah dapat 

terselesaikan. Sumber belajar juga dapat digunakan sebagai bahan 

referensi dalam mengerjakan soal berdasarkan contoh soal yang 

ada pada sumber belajar. 

e. Siswa dapat mendiskusikan suatu hal dengan kawannya. 

Dalam menyelesaikan masalah selain dapat dipecahkan 

secara individu, juga dapat dengan diskusi kelompok. Siswa 

bersama-sama dengan temannya  mendiskusikan permasalahan 

yang diberikan oleh guru sehingga permasalahan dapat 

terselesaikan dengan cepat dengan adanya diskusi dan kerjasama 

antar siswa dalam mengerjakan. 

 

f. Siswa dapat melakukan suatu percobaan sendiri. 
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Siswa yang berperan aktif akan melakukan percobaan 

sendiri dengan mengerjakan soal maupun latihan baik dalam jam 

pelajaran maupun di luar jam pelajaran tanpa harus diperintah 

oleh guru. 

g. Siswa merasa bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya. 

Siswa akan bertanggung jawab atas hasil pekerjaan yang 

mereka kerjakan selama diskusi maupun individu dalam 

memecahkan masalah dan berani untuk menyampaikan atau 

mempresentasikan atas masalah yang telah mereka selesaikan. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menggunakan 

indikator peran aktif sebagai berikut :  

1. Mencari cara untuk menyelesaikan masalah 

2. Mendiskusikan permasalahan yang diberikan oleh guru dengan 

temannya 

3. Memanfaatkan sumber belajar yang ada 

4. Mengajukan pertanyaan kepada guru atau siswa lain 

5. Menyampaikan pendapat atau sanggahan 

6. Melakukan percobaan sendiri 

7. Menyampaikan jawaban 

 

 

 

3. Prestasi Belajar Matematika 
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Menurut Dimyanti dan Mujiono (2002) prestasi belajar 

merupakan salah satu faktor intern belajar yaitu kemampuan 

berprestasi atau unjuk hasil belajar yang merupakan suatu puncak 

proses belajar. 

Prestasi belajar pada umumnya berkenaan dengan aspek 

pengetahuan, sedangkan hasil belajar meliputi aspek  pembentukan 

watak peserta didik. Menurut Winkel (1996) prestasi belajar yang 

diberikan oleh siswa, berdasarkan kemampuan internal yang 

diperolehnya sesuai tujuan intruksional, menampakkan hasil belajar. 

Menurut Slameto (2010) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern 

meliputi faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. 

Faktor ekstern meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor 

masyarakat. Faktor yang yang bersumber dari dalam diri siswa yaitu 

kecerdasan, minat, motivasi, dan kemampuan kognitif sedangkan 

faktor  dari lingkungan keluarga yaitu tingkat pendidikan orang tua 

dan jumlah anggota orang tua. Maka dari kedua faktor di atas, faktor 

yang mempengaruhi besarnya prestasi belajar siswa adalah faktor 

intern, yaitu faktor yang ada pada diri siswa. 

Menurut Suwangsih (2006) kata matematika berasal dari 

bahasa latin matematika yang diambil dari bahasa Yunani 

“mathematike” yang berarti mempelajari. Kata lainnya yang hamper 

sama, yaitu methein atau matheneinyang artinya belajar (berpikir). 
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Jadi matematika adalah ilmu pengetahuan yang didapat dari hasil 

berpikir (bernalar) dan logika yang menekan pada kegiatan dalam 

rasio serta memiliki objek tujuan yang abstrak. 

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa prestasi belajar matematika adalah penguasaan 

pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan oleh mata 

pelajaran matematika yang didapat dengan berpikir (bernalar) dan 

logika lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau nilai angka yang 

diberikan oleh guru. Siswa dikatakan berprestasi jika siswa telah 

tuntas belajar mencapai batas KKM yang ditentukan yaitu ≥ 75 dan 

suatu kelas telah tuntas belajar mencapai daya serap klasikal ≥ 85%. 

 

4. Missouri Mathematics Project (MMP). 

a. Pengertian Missouri Mathematics Project (MMP) 

Missouri adalah nama sebuah kota di Amerika Tengah. 

Sedangkan proyek adalah suatu cara penyajian pelajaran yang 

bertitik tolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai 

segi yang berhubungan sehingga pemecahanya secara  

keseluruhan dan bermakna (Djamarah dan Zain, 2006:83). MMP 

adalah suatu model pembelajaran matematika yang berdasarkan 

pada suatu masalah dan didalamnya terdapat pembelajaran 

cooperative learning. 
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1) Langkah – langkah Pelaksanaan Missouri Mathematics Project 

(MMP) 

 

Menurut Krismanto dan Widyaiswara (2006:29), langkah-

langkah pelaksanaan pembelajaran MMP adalah sebagai 

berikut : 

Langkah 1 : Review 

Guru dan siswa meninjau ulang apa yang telah 

tercakup pada pelajaran yang lalu dan yang ditinjau 

adalah PR, mencongak atau membuat prakiraan. 

Langkah 2 : Pengembangan 

Guru menyampaikan ide baru dan perluasaan 

konsep matematika terdahulu. Siwa diberi tahu 

tujuan pelajaran yang menginspirasi tentang 

sasaran pelajaran. Pelajaran dan diskusi interaktif 

anatara guru dan siswa harus diajikan termasuk 

diskusi dengan contoh konkret yang sifatnya 

piktorial dan simbolik. Guru merekomendasiakn 

50% waktu pelajaran untuk pengembangan. 

Pengembangan akan lebih bijaksana bila 

dikombinasikan dengan latihan-latihan untuk 

meyakinkan bahwa siswa mengikuti penyajian 

materi baru itu. 
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Langkah 3 : Kerja kooperatif / Latihan terkontrol. 

Siswa diminta merespon satu rangkaian soal sambil 

diamati oleh guru kalau-kalau terjadi miskonsepsi. 

Pada latihan terkontrol ini respon setiap siswa 

sangat menguntungkan bagi guru dan siswa itu 

sendiri. Pengembangan dan latihan terkontrol 

diharapkan dapat saling mengisi, guru harus 

memasukkan rincian khususnya, tanggungjawab, 

dan ganjaran individual berdasarkan pencapaian 

materi yang dipelajari. Siwa bekerja sendiri atau 

dalam kelompok belajar kooperatif. 

Langkah 4 : Seatwork atau kerja mandiri. 

Pada tahap ini siswa dituntut untuk bisa 

mengerjakan soal latihan sendiri atau individual 

agar bis menguasai materi yang sedang diajarkan 

tersebut. Selain itu juga pada tahap ini digunakan 

untuk perluasan mempelajari konsep yang 

disajikan guru pada langkah 2 (pengembangan). 

Langkah 5 : Penugasan pekerjaan rumah (PR). 
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b. Kelebihan dan Kelemahan model Pembelajaran Missouri 

Mathematics Project (MMP) 

Setiap model pembelajaran pasti mempunyai kelebihan dan 

kekurangannya. Sama halnya dengan model pembelajaran MMP 

yang juga mempunyai kelebihan dan kekurangan yaitu : 

Kelebihan model pembelajaran MMP : 

1. Banyak latihan sehingga siswa mudah terampil dengan 

beragam soal. 

2. Untuk mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan dan 

secara individu 

3. Memberi kesempatan kepada siswa untuk berperan sebagai 

guru bagi teman - temannya 

Sedangkan kekurangan atau kelemahanya antara lain : 

1. Siswa kurang menguasai materi karena terlalu banyak materi 

yang disampaikan. 

2. Memungkinkan siswa akan cepat bosan karena lebih banyak 

soal yang diberikan. 
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B. Pokok Bahasan  Sistem Persamaan Linier Dua Variabel 

Standar Kompetensi 2. Memahami sistem persamaan linier dua 

variabel dan menggunakanya dalam pemecahan 

masalah 

Kompetensi Dasar  

2.1 Menyelesaikan Sistem Persamaan linier Dua Variabel 

2.2 Membuat model matematika dari masalah yang berkaitan dengan 

sistem persamaan linier dua variabel 

2.3 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan 

dengan sistem persamaan linier dua variabel dan penafsiranya 

Indikator  

- Menyebutkan perbedaan Persamaan linier dua variabel dan sistem 

persamaan linier dua variabel 

- Mengenal Sistem persamaan linier dua variabel dalam berbagai 

bentuk dan variabel 

- Menentukan akar sistem persamaan linier dua variabel dengan metode 

grafik, substitusi dan eliminasi 

- Membuat model matematika dari masalah sehari – hari yang berkaitan 

dengan sistem persamaan linier dua variabel 

- Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan 

sistem persamaan linier dua variabel dan penafsiranya 

- Menyelesaikan sistem persamaan non linier dua variabel  
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C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan observasi diperoleh data bahwa indikator peran 

aktif dan prestasi belajar siswa kelas VIII D SMP Muhammadiyah 2 

Purwokerto masih rendah, hal ini disebabkan karena salah satunya adalah 

selama ini guru masih menggunakan pembelajaran yang konvensional, 

hanya menjelaskan materi pelajaran, setelah itu memberi contoh dan 

siswa mengerjakan latihan soal, siswa tidak terlibat aktif dalam 

pembelajaran, sehingga siswa cenderung cepat bosan. 

Untuk meningkatkan peran aktif dan prestasi belajar siswa maka 

perlu dilakukan pembelajaran yang merangsang aktifitas siswa sehingga 

siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran sehingga prestasi belajar 

siswa dapat meningkat serta pembelajaran yang membuat siswa lebih 

mudah memahami materi yang dipelajari. Salah satu pembelajaran yang 

diharapkan dapat meningkatkan peran aktif dan prestasi belajar siswa 

adalah pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) 

Model Pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) 

merupakan suatu pembelajaran yang diduga dapat mengoptimalkan dan 

memberikan manfaat positif terhadap peran aktif dan prestasi belajar 

siswa. Pembelajaran MMP dilaksanakan melalui 5 langkah yang telah 

dijelaskan dalam landasan teori. Langkah 1: Review, pada tahap ini guru 

dan siswa meninjau ulang apa yang telah tercakup pada pelajaran yang 

lalu dan yang ditinjau adalah PR. Langkah 2: Pengembangan, guru 

menyampaikan ide baru dan perluasaan konsep matematika terdahulu. 
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Siwa diberitahu tujuan pelajaran yang menginspirasi tentang sasaran 

pelajaran. Pada langkah ini memungkinkan adanya diskusi antara siswa 

dan guru, sehingga timbul tanya jawab. Langkah 3 : Kerja kooperatif / 

Latihan terkontrol. Siswa diminta merespon satu rangkaian soal sambil 

diamati oleh guru kalau-kalau terjadi miskonsepsi. Pada latihan 

terkontrol ini dapat digunakan untuk meningkatkan semua indikator 

peran aktif siswa sehingga prestasi belajar siswa juga meningkat karena 

pada tahap ini guru membimbing dan mengarahkan siswa untuk 

memahami konteks permasalahan yang diselesaikan secara kelompok 

dan diharapkan siswa dapat bekerjasama saling membantu untuk 

menyelesaikan permasalahan. Langkah 4 : Seatwork atau kerja 

mandiri. Pada tahap ini siswa dituntut untuk dapat mengerjakan soal 

latihan sendiri atau individual agar dapat menguasai materi yang sedang 

diajarkan tersebut. Pada latihan terkontrol ini dapat lebih digunakan 

untuk meningkatkan semua indikator peran aktif sehingga prestasi belajar 

siswa dapat meningkat. Langkah 5 : Penugasan pekerjaan rumah 

(PR). Pada langkah ini siswa diarahkan untuk merangkum materi yang 

telah disampaikan dan diberi tugas untuk diselesaikan dirumah sebagai 

bahan belajar berikutnya. Dengan demikian adanya perlakuan 

pembelajaran MMP diharapkan mampu meningkatkan peran aktif dan 

prestasi belajar siswa. 
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D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, hipotesis penelitian ini 

adalah ”Melalui pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP), 

peran aktif dan prestasi belajar siswa meningkat. 
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