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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

A. Pemahaman konsep 

Menurut Ngalim (2010: 44) pemahaman atau komprehensi tingkat 

kemampuan yang mengharapkan seseorang tidak hanya mampu untuk 

menghafal secara verbalistis tetapi mampu untuk memahami konsep dari 

masalah atau fakta yang ditanyakan. Kata kerja operasional untuk 

pemahaman adalah membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, 

mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi 

contoh, memperkirakan, menentukan, mengambil kesimpulan 

Menurut Sardiman (2007 : 42) pemahaman dapat diartikan menguasai 

sesuatu dengan pikiran. Memahami maksudnya menangkap maknanya. 

Sedangkan menurut Winkel (1996: 246) pemahaman adalah kemampuan 

seseorang untuk menangkap arti dari bahan yang dipelajari. Kemampuan 

pemahaman ini dapat dilihat apabila seseorang mampu untuk menguraikan 

isi dari pokok suatu bacaan, dapat mengubah data yang disajikan dalam 

bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Sedangkan pemahaman menurut Bloom 

(dalam Sagala 2010: 33) adalah kemampuan menangkap makna atau arti. 

Tipe hasil belajar yang lebih tinggi dari pengetahuan adalah pemahaman 

(Sudjana, 2012: 24) 

Pengertian konsep menurut Winkel (1996: 100) adalah satuan arti 

yang mewakili sejumlah obyek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Orang 

yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap obyek-obyek 
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yang dihadapi, sehingga obyek ditempatkan dalam golongan tertentu. 

Konsep dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata yang mewakili konsep 

tersebut. Dan menurut Wardhani (2008: 9) konsep adalah ide yang dapat 

digunakan atau memungkinkan seseorang untuk mengelompokkan atau 

menggolongkan sesuatu objek. 

Menurut Shadiq (2009: 13), pemahaman konsep merupakan 

kompetensi yang ditunjukan siswa dalam memahami konsep dan dalam 

memahami prosedur (algoritma) secara luwes, akurat, efisien dan tepat. 

Sedangkan menurut Wardhani (2008: 2) siswa dikatakan memiliki 

pemahaman konsep apabila mampu dalan menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau logaritma, secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat dalam pemacahan masalah. Dari uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa pemahaman konsep matematis merupakan kompetensi 

yang ditunjukkan siswa dalam memecahkan masalah dengan 

mengaplikasikan konsep atau logaritma secara luwes, akurat, efisien dan 

tepat. 

Salah satu satu kecakapan dalam matematika yang penting dimiliki 

oleh siswa adalah pemahaman konsep. Untuk mengukur kemampuan 

pemahaman konsep matematis diperlukan alat ukur (indikator), hal tersebut 

sangat penting dan dapat dijadikan pedoman pengukuran yang tepat. 

Indikator yang tepat dan sesuai adalah indikator dari berbagai sumber yang 

jelas, diantaranya:  

a. Indikator pemahaman konsep menurut Peraturan Dirjen Dikdasmen 
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Depdiknas Nomor 506/C/Kep/PP/2004 (dalam Wardhani, 2008: 10)  

1) Menyatakan ulang sebuah konsep 

2) Kemampuan mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat 

tertentu sesuai dengan konsepnya. 

3) Kemampuan memberi contoh dan bukan contoh. 

4) Kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematis. 

5) Kemampuan mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup 

dari suatu konsep. 

6) Kemampuan menggunakan, memanfaatkan dan memilih 

prosedur tertentu. 

7) Kemampuan mengaplikasikan konsep atau algoritma ke 

pemecahan masalah. 

b. Indikator pemahaman konsep menurut Shadiq (2009 : 13) 

1) Menyatakan ulang sebuah konsep 

2) Mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai 

dengan konsepnya. 

3) Memberi contoh dan noncontoh. 

4) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematis. 

5) Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu 

konsep. 

6) Mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan masalah. 
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Pemahaman konsep adalah kemampuan penguasaan sejumlah materi 

atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang 

dikomunikasikan, mampu menjelaskan keterkaitan antar konsep, 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes dan mampu 

mengungkapkan kembali materi yang diperoleh. Berdasarkan pengertian 

pemahaman konsep maka indikator pemahaman konsep matematis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Menyatakan ulang sebuah konsep. 

Indikator pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

indikator pemahaman konsep matematis yang mengukur kemampuan 

siswa dalam menyatakan ulang sebuah konsep dengan bahasanya 

sendiri yang berarti kemampuan siswa untuk menyatakan kembali 

konsep bangun ruang prisma dan limas dengan bahasanya sendiri.  

2) Memberi contoh dan non contoh. 

Indikator kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

indikator pemahaman konsep matematis yang mengukur kemampuan 

siswa dalam memberi contoh dan non contoh yang berarti siswa 

mampu membedakan mana yang termasuk contoh dan bukan contoh 

konsep bangun ruang prisma dan limas. 

3) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. 

Indikator ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

indikator pemahaman konsep matematis yang mengukur kemampuan 

siswa dalam menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 
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matematis yang berarti siswa mampu menyajikan kosep bangun ruang 

prisma dan limas kedalam bentuk gambar atau simbol secara 

berurutan yang bersifat matematis.  

4) Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. 

Indikator keempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

indikator pemahaman konsep matematis yang mengukur kemampuan 

siswa dalam mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu 

konsep yang berarti siswa mampu menyelesaikan soal dengan 

prosedur berdasarkan syarat cukup yang diketahui.   

5) Mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan masalah. 

Indikator kelima yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

indikator pemahaman konsep matematis yang mengukur kemampuan 

siswa dalam mengaplikasikan suatu konsep dalam pemecahan 

masalah berdasarkan langkah-langkah yang benar. 

B. Pembelajaran Model  Missouri Mathematics Project 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Menurut Trianto (2007) model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau suatu pola yang dapat digunakan sebagai pedoman 

dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. 

Menurut rachmadi (2004) salah satu model yang secara empiris 

melalui penelitian adalah model yang dikembangkan dalam Missouri 

Mathematics Project. Missouri Mathematics Project (MMP) 
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merupakan salah satu model yang terstruktur seperti halnya Struktur 

Pangajaran Matematika (SPM). 

Sebelum membahas model MMP ada baiknya melihat dahulu 

struktur pengajaran matematika (SPM). SPM adalah tahapan kegiatan 

dalam proses pembelajaran termasuk perincian waktunya. Komponen 

pengajaran SPM: 

a. Pendahuluan: apersepsi/review dan motivasi 

b. Pengembangan: pembelajaran konsep 

c. Penerapan : pelatihan penggunaan konsep, pengembangan skill 

dan evaluasi 

d. Penutup: penyusunan rangkuman, penugasan 

2. Pengertian  Model Missouri Mathematics Project 

Missouri adalah nama sebuah kota di Amerika Tengah. 

Sedangkan proyek adalah suatu cara penyajian pelajaran yang bertitik 

tolak dari suatu permasalahan, kemudian dibahas dari berbagai segi 

yang saling berhubungan sehingga pemecahannya secara keseluruhan 

dan bermakna (Djamarah dan Zain, 2006:83). Missouri Mathematics 

Project (MMP)  adalah suatu model pembelajaran matematika yang 

berdasarkan pada suatu masalah dan didalamnya terdapat cooperative 

learning. Untuk selanjutnya model pembelajaran Missouri 

Mathematics Project disebut model pembelajaran MMP.  

Karakteristik dari model pembelajaran MMP ini adalah lembar 

tugas proyek. Tugas proyek ini antara lain dimaksudkan untuk 
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meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa kelas VIIIA SMP 

Muhammadiyah 2 Purwokerto, tugas proyek ini dapat dilakukan secara 

individu (pada langkah seatwork) atau secara berkelompok (pada 

langkah latihan terkontrol) sehingga tugas proyek ini merupakan suatu 

tugas yang meminta siwa menghasilkan sesuatu (konsep baru) dari 

dirinya (siswa) sendiri. Tugas proyek ini diharapkan untuk: 

a. Siswa mengungkapkan pendapatnya berdasarkan pengetahuan 

yang dimilikinya. 

b. Siswa diberikan banyak latihan soal sehingga dapat melatih 

pemahaman konsepnya dan lebih terampil dalam mengerjakan soal 

c. Memberikan siswa masalah-masalah sebagai cara alternatif 

mendemonstrasikan pembelajaran dan kompetensi siswa. 

d. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi secara 

positif dan bekerjasama dengan teman sekelasnya. 

e. Memberikan forum bagi siswa untuk berbagi pengetahuan mereka 

dengan siswa yang lain. 

f. Siswa mengerjakan soal mandiri untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan pemahaman konsep yang dimilikinya sehingga 

terdorong untuk belajar lagi apabila mengalami kesulitan. 

3. Langkah-langkah pembelajaran model Missouri Mathematics Project 

Menurut Krismanto (2003: 11), langkah-langkah Missouri 

Mathematics Project sebagai berikut : 
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Langkah 1 : Review  

Guru dan siswa meninjau ulang apa yang tercakup pada 

pelajaran yang lalu dengan cara tanya jawab, mencongak, membuat 

prakiraan dan meninjau PR. 

Langkah 2 : Pengembangan  

Guru menyajikan ide baru dan perluasan konsep matematika 

terdahulu. Siswa diberi tahu tujuan pembelajaran yang memiliki 

“antisipasi” tentang sasaran pelajaran. Penjelasan dan diskusi 

interaktif antar guru-siswa harus disajikan termasuk demonstrasi 

kongkrit yang sifatnya pictorial atau simbolik. Pengembangan akan 

lebih bijaksana bila dikombinasikan dengan kontrol latihan untuk 

meyakinkan bahwa siswa mengikuti penyajian materi baru itu. 

Langkah 3 : Kerja Kooperatif/Latihan Terkontrol  

Siswa diminta merespon satu rangkaian soal dalam kelompok 

sambil guru mengamati jika terjadi miskonsepsi. Pada latihan 

terkontrol ini respon setiap siswa sangat menguntungkan bagi guru 

dan siswa. Guru harus memasukkan rincian khusus tanggung jawab 

kelompok dan ganjaran individual berdasarkan pencapaian materi 

yang dipelajari. Siswa belajar sendiri atau dalam kelompok belajar 

kooperatif. 

Langkah 4 : Seat Work/Kerja Mandiri 

Untuk latihan/perluasan mempelajari konsep yang disajikan 

guru pada langkah 2 (pengembangan). Pada tahap ini siswa dituntut 
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untuk bisa mengerjakan soal latihan sendiri atau individu agar dapat 

menguasai materi yang diajarkan. 

Langkah 5 : Penugasan/PR 

Guru melakukan evaluasi hasil belajar siswa tentang materi 

yang telah dipelajari siswa, serta memberikan penugasan PR kepada 

siswa. 

4. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran model Missouri Mathematics 

Project 

1) Kelebihan model pembelajaran Missouri Mathematics Project 

a) Banyak materi yang tersampaikan kepada siswa karena 

tidak memerlukan memakan banyak waktu. Artinya, 

penggunaan waktu dapat diatur relatif ketat. 

b) Banyak latihan sehingga siswa mudah terampil dengan 

beragam soal. 

2) Kekurangan model pembelajaran Missouri Mathematics Project 

a) Kurang menempatkan siswa pada posisi yang aktif. 

b) Mungkin siswa cepat bosan karena lebih banyak mendengar 

 

B. Prisma dan Limas 

Prisma dan limas merupakan salah satu materi pokok matematika 

SMP yang diajarkan di kelas VIII semester 2 dengan standar kompetensi 

geometri dan pengukuran. Indikator prisma dan limas adalah : 

a. Menyebutkan unsur-unsur dan sifat-sifat prisma dan limas 
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b. Membuat jaring-jaring dan menghitung kerangka prisma dan limas 

c. Menemukan rumus, menghitung luas permukaan, volume prisma dan 

limas 

C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan pemahaman konsep matematis dapat dilihat pada hasil 

belajar yang ditunjukkan siswa baik selama maupun setelah proses 

Indikator pemahaman konsep : 

1. Kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep. 

2. Kemampuan memberi contoh dan bukan contoh. 

3. Kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematis. 

4. Kemampuan mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari 

suatu konsep. 

5. Kemampuan mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan 

masalah. 

Pembelajaran model Missouri Mathematics Project (MMP): 

Langkah 1 : Review 

Langkah 2 : Pengembangan  

Langkah 3 : Kerja Kooperatif/Latihan Terkontrol  

Langkah 4 : Seat Work/Kerja Mandiri 

Langkah 5 : Penugasan/PR 
 

Dengan adanya perlakuan pembelajaran model Missouri Mathematics 

Project diharapkan indikator-indikator pemahaman konsep matematis 

yang telah disebutkan di atas dapat meningkat 
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pembelajaran matematika. Berdasarkan latar belakang, salah satu masalah 

dalam pembelajaran matematika di SMP Muhammadiyah 2 Purwokerto 

adalah masih rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika yang dikemas dalam bentuk soal dengan lebih menekankan 

pada pemahaman konsep suatu pokok bahasan. 

Pembelajaran model Missouri Mathematics Project merupakan salah 

satu alternatif model pembelajaran matematika, dimana di dalam Missouri 

Mathematics Project terdapat cooperative learning. Pembelajaran 

matematika dengan model Missouri Mathematics Project diawali dengan 

guru meninjau ulang pelajaran yang lalu  dan membahas PR (review), 

sehingga memunculkan kembali pengetahuan yang telah siswa peroleh 

dalam pembelajaran yang lalu. Kegiatan guru saat melakukan review dapat 

dilakukan dengan mencongak, dimana guru memberi pertanyaan lisan agar 

siswa dapat mengulang konsep yang telah  peroleh pada pertemuan 

sebelumnya.  Kemudian dilanjutkan dengan penyajian ide baru, dan 

perluasan konsep matematika terdahulu (pengembangan). Ketika siswa 

diberi konsep baru/perluasan konsep terdahulu, siswa akan merasa lebih 

siap karena pada awal pembelajaran siswa sudah diingatkan tentang konsep 

yang telah mereka terima. Pada tahap ini guru menjelaskan materi yang 

akan dipelajari, memberikan ide baru dan perluasan konsep yang meliputi 

memberikan contoh dan bukan contoh, menyajikan konsep dalam bentuk 

representasi matematis, serta mengembangkan syarat perlu atau syarat 

cukup dari suatu konsep.  Tahap selanjutnya yaitu latihan terkontrol. Siswa 
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diberi latihan tentang materi yang telah diberikan untuk dikerjakan secara 

kelompok. Siswa berdiskusi menemukan jawaban soal yang diberikan dan 

tugas guru disini mengamati siswa dalam mengerjakan soal agar tidak 

terjadi miskonsepsi, selanjutnya seat work atau kerja mandiri. Pada tahap 

ini, siswa diberi soal dan dikerjakan secara mandiri dengan mengaplikasikan 

konsep yang telah dipelajari untuk memecahkan masalah/menyelesaikan 

soal. Tahap terakhir yaitu penugasan/PR. Siswa diberi soal untuk dikerjakan 

di rumah. Dalam pembelajaran menggunakan model Missouri Mathematics 

Project, siswa diberi banyak latihan berupa latihan terkontrol (kerja 

kooperatif) dan seat work (kerja mandiri). Banyaknya latihan yang 

diberikan akan memudahkan siswa terampil dengan beragam soal, sehingga 

dapat tercapai kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. 

Dengan alternatif menggunakan pembelajaran model Missouri 

Mathematics Project yang mampu memfasilitasi siswa melatih keterampilan 

dengan beragam soal dan memahami dalam membangun pengetahuan 

barunya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep 

matematika. Sehingga dengan pembelajaran model Missouri Mathematics 

Project diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika 

siswa pada pokok bahasan prisma dan limas di SMP Muhammadiyah 2 

Purwokerto. 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir di atas, maka hipotesis 

tindakannya adalah pemahaman konsep matematis pada pokok bahasan 
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prisma dan limas dengan pembelajaran model Missouri Mathematics 

Project di SMP Muhammadiyah 2 Purwokerto meningkat. 
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