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ABSTRAK 

 

Ida Devi Yantri, (2017): Pengembangan Lembar Aktivitas Siswa 

Berbasis Model Missouri Mathematics Project 

untuk Memfasilitasi Pemahaman Konsep 

Matematis Siswa Madrasah Tsanawiyah 

Pekanbaru 

 
Penelitian ini didasari oleh kebutuhan siswa dalam pembelajaran 

menggunakan LAS yang dapat menuntun siswa dalam menemukan konsep.  

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan Lembar Aktivitas Siswa (LAS) 

berbasis model Missouri Mathematics Project yang valid, praktis serta mampu 

memfasilitasi pemahaman konsep matematis siswa MTs Darul Hikmah 

Pekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan (R 

& D) dengan model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, 

Implementation, dan Evaluation). Subjek penelitian adalah dosen dan guru 

sebagai validator serta siswa kelas VII MTs Darul Hikmah Pekanbaru. Objek 

penelitian adalah LAS berbasis model Missouri Mathematics Project dan 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Data diperoleh melalui proses 

validasi LAS oleh validator, proses praktikalitas LAS oleh siswa, dan tes 

pemahaman konsep matematika siswa.  

Instrumen pengumpulan data berupa lembar validasi, lembar uji 

praktikalitas dan soal tes pemahaman konsep secara deskriptif. Berdasarkan hasil 

uji validitas LAS berbasis model Missouri Mathematics Project termasuk kategori 

sangat valid dari penilaian ahli materi dengan persentase 82,04% dan penilain ahli 

teknologi termasuk kategori valid dengan 78,15%. Berdasarkan uji kepraktisan, 

LAS berbasis model Missouri Mathematics Project dinyatakan sangat praktis 

pada uji coba kelompok kecil dengan persentase 81,25% dan pada kelompok 

terbatas dengan persentase 91,13%. Berdasarkan tes pemahaman konsep 

matematis , LAS berbasis model Missouri Mathematics Project sudah 

memfasilitasi pemahaman konsep matematis dengan persentase tingkat 

penguasaan yaitu 82,48% dinyatakan kategori tinggi. Berdasarkan hasil tersebut 

mengidentifikasikan bahwa LAS berbasis model Missouri Mathematics Project  

yang dikembangkan layak digunakan serta mampu memfasilitasi pemahaman 

konsep matematis siswa.  

 

Kata Kunci: LAS, Missouri Mathematics Project, Pemahaman Konsep 

Matematis  
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ABSTRACT 

Ida Devi Yantri, (2017): Developing Student Activity Sheet Missouri 

Mathematics Project Based in Facilitating Student 

Mathematic Concept Comprehension at Islamic 

Junior High School in Pekanbaru 

This research was instigated by a student need in using student activity 

sheet that can guide them to find the concept in the learning.  It aimed at 

producing student activity sheet Missouri Mathematics Project based that was 

valid, practical, and able to facilitate student mathematic concept comprehension 

at Islamic Junior High School in Pekanbaru.  It was a Research and Development 

(R&D) with ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, and 

Evaluation) model.  The subjects of this research were the lecturers and teachers 

as validators, and the seventh grade students.  The objects were student activity 

sheet Missouri Mathematics Project based and student mathematic concept 

comprehension.  The data were obtained through validity process of student 

activity sheet by validators, practicality process by students, and student 

mathematic concept comprehension test.  Validity and practicality test sheets, and 

descriptive test questions of student mathematic concept comprehension were the 

instruments of collecting the data.  Based on the validity test, the student activity 

sheet was on very valid category with 82.04% percentage based on the material 

expert assessment and it was on valid category with 78.15% percentage based on 

the technological expert assessment.  Based on the practicality test, the student 

activity sheet was on very practical category with 81.25% percentage on small 

group test and 91.13% percentage on limited group test.  Based on themathematic 

concept comprehension test, the student activity sheet facilitated mathematic 

concept comprehension ability with 82.48% percentage of mastery level that was 

on high category.  Based on these results, it could be identified that the student 

activity sheet developed was appropriate to be used and able to facilitate student 

mathematic concept comprehension. 

Keywords: Student Activity Sheet, Missouri Mathematics Project, Mathematic 

Concept Comprehension  
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 ملّخص
بنموذج تصميم الرياضية المرّكزة صحيفة نشاط التالميذ تنمية ( : 7102عيدة ديفي يانتري، )

كفاءة التالميذ في فهم الفكرة الرياضية لتبسيط  المسورية 
 بالمدرسة المتوسطة ببكانبارو.

كان هذا البحث مؤّسسا من حاجة التالميذ إىل التعليم باستخدام صحيفة نشاط التالميذ 
دف إىل احلصول على صحيفة نشاط التالميذ املرّكزة اّليت توّجههم إىل املفهوم. هذا البحث يه

بنموذج تصميم الرياضية املسورية الدقيقة والبسيطة والكافلة على كفاءة التالميذ باملدرسة املتوسطة 
دار احلكمة بكانبارو يف فهم الفكرة الرياضية. وهذا البحث من نوع البحث اإلمنائي بنموذج 

تطبيق والتقييم. وأفراد البحث هؤالء احملاضرون واملدّرسون املدقّقون املالحظة والتخطيط واإلمنائي وال
وتالميذ الفصل السابع يف املدرسة املتوسطة دار احلكمة بكانبارو. و موضوع البحث صحيفة 
نشاط التالميذ املرّكزة بنموذج تصميم الرياضية املسورية وكفاءة التالميذ يف فهم الفكرة الرياضية. 

بيانات بوسيلة عملية حتقيق صحيفة نشاط التالميذ اّليت قام هبا احملّققون وعلية واحلصول على ال
ممارستها اّليت قام هبا التالميذ واختبار كفاءة التالميذ يف فهم الفكرة الرياضية. واألدوات جلمع 
البيانات هي صحيفة التحقيق وصحيفة االختبار التطبيقي وصحيفة األسئلة لكفاءة فهم الفكرة 

يا. مؤّسسا على نتيجة حتقيق صحيفة نشاط التالميذ املرّكزة بنموذج تصميم الرياضية املسورية  وصف
اليت انتاجها  عامل املادة كانت صحيفة نشاط التالميذ املرّكزة بنموذج تصميم الرياضية املسورية يف 

%. بناء 14،75% واإلنتاج اّلذي قام به عامل التكنولوجي بقدر 40،28الطبقة الدقيقة بقدر 
على نتيجة االختبار التطبيقي، كانت صحيفة نشاط التالميذ املرّكزة بنموذج تصميم الرياضية 

% فانطالقا 37،79% وجملموعة حمدودة بقدر 47،05املسورية بسيطة جّدا جملموعة صغرية بقدر 
صميم من اختبار فهم الفكرة الرياضية، كانت تنمية صحيفة نشاط التالميذ املرّكزة بنموذج ت

% 40،84الرياضية املسورية بّسطت عملية فهم الفكرة الرياضية يف مستوى االستيعاب بقدر 
فكانت يف الطبقة العالية. فنظرا من النتيجة السابقة ظهرت تنمية صحيفة نشاط التالميذ املرّكزة 

كفاءة التالميذ يف فهم الفكرة بنموذج تصميم الرياضية املسورية مستحقٌة استخدامها لتبسيط  
 الرياضية. 

، الكفاءة في فهم صحيفة نشاط التالميذ، تصميم الرياضية المسوريةالكلمات األساسية : 
 الفكرة الرياض

 


