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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu ilmu yang dipelajari pada setiap jenjang 

pendidikan. Hal ini disebabkan karena matematika sangat dibutuhkan dan berguna 

dalam kehidupan sehari-hari. Matematika berfungsi mengembangkan kemampuan 

menghitung, mengukur, dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Matematika merupakan ilmu universal yang memiliki peran penting dalam 

berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. Untuk dapat 

mempelajari matematika diperlukan suatu pemahaman dalam proses pembelajaran 

terutama pemahaman konsep. Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah 

membantu siswa agar sanggup dalam memecahkan masalah, sehingga 

kemampuan pemahaman konsep sangat diperlukan agar siswa dapat memecahkan 

masalah dan harus dijadikan inti pokok dari pembelajaran, khususnya pada 

pembelajaran matematika. 

Fungsi dari pemahaman konsep sendiri memainkan peranan penting 

terutama dalam pembelajaran karena, pemahaman konsep merupakan kemampuan 

mendasar yang harus dimiliki siswa dalam belajar konsep-konsep matematika 

yang lebih lanjut. 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 dalam menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 
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mengaplikasikan konsep atau logaritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat 

dalam pemecahan masalah. Dengan pemahaman siswa dapat mengerti suatu 

konsep dari materi yang diajarkan. Pemahaman matematika juga merupakan 

tujuan utama dari setiap materi yang disampaikan oleh guru untuk mencapai 

konsep yang diinginkan. Menurut Donovan, Bransford, & Pellegrion (1999) 

dalam penelitian Jbeili (2012) menyatakan bahwa pemahaman konsep menunjuk 

kepada kemampuan siswa untuk menghubungkan gagasan baru dalam matematika 

dengan gagasan yang mereka ketahui, untuk menggambarkan situasi matematika 

dalam cara-cara yang berbeda dan untuk menentukan perbedaan antara 

penggambaran ini.  

Mata pelajaran matematika diberikan kepada semua peserta didik mulai dari 

sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berfikir logis, 

analitis, sistematis, kritis dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Untuk 

mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran perlu adanya pedoman bagi 

guru dalam mengajar yaitu model pembelajaran. Pemilihan serta pelaksanaan 

model dan strategi pembelajaran yang tepat oleh guru akan membantu siswa 

dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Pemilihan 

model dan strategi pembelajaran dilakukan oleh guru dengan cermat agar sesuai 

dengan materi yang akan disampaikan sehingga, siswa dapat memahami dengan 

jelas setiap materi yang disampaikan. Akhirnya siswa akan mampu mengikuti 

proses belajar mengajar dengan lebih optimal dan mencapai keberhasilan dalam 

pembelajaran matematika. 
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Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli 

menyebutkan bahwa pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa terhadap materi yang diajarkan dan dapat 

mengupayakan siswa untuk aktif dalam membangun dan memahami materi 

pelajaran adalah model pembelajaran Missouri Mathematics Project dan strategi 

pembelajaran Firing Line. 

Penelitian yang dilakukan oleh Febrianti, dkk. (2013) menunjukan bahwa 

pembelajaran Missouri Mathematics Project berpengaruh terhadap pemahaman 

konsep matematis siswa kelas VII SMP N 2 Bangunrejo. Hal ini ditunjukkan dari 

pemahaman konsep matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan 

pembelajaran Missouri Mathematics Project lebih tinggi dari pemahaman konsep 

matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran 

konvensional. Missouri Mathematics Project merupakan salah satu model yang 

terstruktur seperti halnya Struktur Pengajaran Matematika (SPM). Model 

pembelajaran ini mempunyai karakteristik yang salah satunya adalah siswa 

menjadi lebih terampil dalam berbagai soal. Missouri Mathematics Project juga 

merupakan suatu model pembelajaran matematika yang berdasarkan pada suatu 

masalah dan didalamnya terdapat pembelajaran kooperatif. Dimana siswa dapat 

merespon satu rangkaian soal yang berisi perintah untuk mengembangkan suatu 

ide atau konsep matematika, serta model pembelajaran ini juga mempunyai suatu 

tahapan dinamakan seatwork, dimana pada tahap ini siswa dituntut untuk bisa 

mengerjakan soal latihan secara mandiri atau individual sehingga siswa lebih 

terampil dalam menyelesaikan suatu masalah matematika secara mandiri. Namun, 
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dalam pembelajaran ini siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Siswa 

yang mempunyai kemampuan rendah cenderung akan diam dan lebih percaya 

terhadap teman yang berkemampuan tinggi. Untuk mengantisipasi hal tersebut 

diperlukan strategi tambahan supaya setiap siswa mampu memaksimalkan 

pengetahuan awal yang dimiliki dan mampu berperan aktif dalam proses 

pembelajaran. Salah satu strategi yang dapat membantu siswa berperan aktif 

dalam proses pembelajaran dan membantu siswa dalam mengembangkan 

kemampuan pemahaman konsep matematisnya yaitu strategi Firing Line. 

Penelitian yang dilakukan oleh Latipah K, dkk. (2014) menunjukan bahwa 

pemahaman konsep matematis siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran 

aktif tipe Firing Line lebih baik daripada pemahaman konsep matematis siswa 

yang menggunakan pembelajaran konvensional pada siswa kelas VIII SMP N 34 

Padang. Menurut Silberman (2006) strategi Firing Line adalah pembelajaran yang 

cepat dan dinamis yang bisa digunakan untuk berbagai macam tujuan, misalnya 

menguji dan memerankan suatu lakon. Strategi pembelajaran Firing Line 

merupakan pembelajaran aktif format gerakan cepat yang dapat digunakan sebagai 

tujuan untuk mengetes kemampuan siswa dalam pemahaman konsep. Menurut 

Prince, M (2004) belajar aktif secara umum didefinisikan sebagai pembelajaran 

yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Singkatnya, pembelajaran 

aktif menuntut siswa untuk melakukan kegiatan belajar bermakna dan berpikir. 

Siswa mendapat kesempatan untuk merespon secara cepat. Strategi ini digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar tanggapan (feedback) siswa terhadap materi 

yang telah diajarkan oleh guru pada saat pemberian materi. Strategi ini 
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menonjolkan secara terus-menerus pasangan yang berputar. Siswa mendapat 

kesempatan untuk merespon secara cepat pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan 

atau tipe tantangan yang lain. Strategi Firing Line dapat mengaktifkan siswa 

dalam pembelajaran karena siswa bergerak untuk menyelesaikan suatu soal dan 

akan lebih meningkatkan pemahaman konsep siswa karena siswa dituntut untuk 

menyelesaikan soal-soal yang berbeda.  Pembelajaran ini dapat meningkatkan 

kerjasama dan rasa menghargai ketika mereka berdiskusi atas jawaban dengan 

teman kelompoknya. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan sepengetahuan peneliti 

belum pernah ada penelitian mengenai pembelajaran Missouri Mathematics 

Project dengan strategi Firing Line di SMP N 4 Sumbang, maka peneliti ingin 

mengetahui pengaruh pembelajaran Missouri Mathematics Project dengan strategi 

Firing Line terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa di sekolah 

tersebut. Dengan demikian peneliti berminat melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Pembelajaran Missouri Mathematics Project Dengan Strategi Firing 

Line Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa SMP Negeri 4 

Sumbang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang 

diteliti dalam penelitian ini adalah apakah kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa yang diajar menggunakan pembelajaran Missouri Mathematics 

Project dengan strategi Firing Line lebih baik dibandingkan dengan siswa yang 

diajar menggunakan pembelajaran Missouri Mathematics Project ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

apakah kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang diajar 

menggunakan pembelajaran Missouri Mathematics Project dengan strategi Firing 

Line lebih baik dibandingkan dengan siswa yang diajar menggunakan 

pembelajaran Missouri Mathematics Project. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain 

sebagai berikut.  

1. Bagi Siswa  

Siswa dapat mengetahui informasi tentang kemampuan pemahaman konsep 

serta menggali potensi siswa agar kemampuan pemahaman konsep menjadi 

lebih baik. 

2. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan 

kemampuan pemahaman konsep matematis terhadap semua mata pelajaran 

khususnya matematika. 

3. Bagi Pembaca dan kalangan akademis 

Sebagai wahana informasi dan pengembangan wawasan tentang pentingnya 

peran guru dalam mengelola pelaksanaan proses pembelajaran. 
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