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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam proses pendidikan, kegiatan belajar mengajar merupakan hal 

pokok yang sangat berarti, bahwa keberhasilan tujuan pendidikan banyak 

tergantung pada bagaimana pelaksanaan proses belajar mengajar. Salah satu 

mata pelajaran yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional adalah 

mata pelajaran matematika, dimana matematika itu sendiri melatih kita untuk 

berfikir logis, sistematis dan kreatif. Dalam proses belajar mengajar di kelas 

terdapat keterkaitan yang erat antara guru, siswa, kurikulum, sarana dan 

prasarana. Guru mempunyai tugas untuk memilih model dan media 

pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang disampaikan demi 

tercapainya tujuan pendidikan. 

Peran guru dalam pembelajaran sangatlah penting, guru sebagai 

fasilitator dituntut untuk bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri 

siswa. Keterbatasan waktu dan tuntutan materi yang harus diberikan kepada 

siswa sebelum ujian akhir semester membuat guru harus bisa menyampaikan 

seluruh materi, sehingga terkadang dalam pembelajaran guru terfokus pada 

penyelesaian materi tanpa melibatkan keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran. Siswa langsung diberi materi pelajaran dan latihan-latihan soal, 

sehingga siswa kurang terlibat secara aktif. Permasalahan tersebut bisa 

dikatakan sebagai akar permasalahan yang jika dicari solusinya dengan baik 

akan menjadikan pembelajaran yang efektif. 

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



16 

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika kelas VIII 

SMP Muhammadiyah 2 Purwokerto diperoleh beberapa informasi antara lain 

hasil ulangan harian kelas VIII dan data peran aktif siswa sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Data Peran Aktif Siswa 

No. Aspek yang diamati 
Data siswa Persentase %  

peran aktif Aktif Tidak aktif 

1.  Siswa mencari cara untuk 

memecahkan masalah 

2 26 7,14 

2. Siswa mendiskusikan sesuatu dengan 

temanya 

1 27 3,57 

3. Siswa memanfaatkan sumber belajar 

yang ada 

1 27 3,57 

4. Siswa mengajukan pertanyaan kepada 

guru atau siswa lain 

2 26 7,14 

5. Siswa menyampaikan pendapat atau 

sanggahan 

1 27 3,57 

6 Siswa melakukan percobaan sendiri 1 27 3,57 

7 Siswa menyampaikan jawaban 1 27 3,57 

Jumlah Siswa 9 19 35,70 

Sumber : Data observasi peran aktif  siswa kelas VIII D SMP 

Muhamadiyah 2 Purwokerto. 

Dari hasil observasi di atas, menunjukkan bahwa 35,70% siswa 

belajar dengan aktif dan 67,30% siswa cenderung lebih  pasif  dari jumlah 28 

siswa kelas VIII D SMP Muhammadiyah 2 Purwokerto. Untuk mengatasi  

masalah tersebut diperlukan adanya peningkatan peran aktif siswa dalam 

pembelajaran matematika sehingga prestasi belajar siswa juga meningkat 

dengan menggunakan pembelajaran yang dapat memotivasi dan melibatkan 

siswa secara aktif. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

mengatasi masalah tersebut adalah dengan pembelajaran Missouri 

mathematics project (MMP). 

Model pembelajaran Missouri mathematics project (MMP) sebagai guru 

sangat tepat untuk mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan dan 
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secara individual. Model ini memberi kesempatan kepada siswa untuk 

berperan sebagai guru bagi teman – temannya. Melalui model ini semua siswa 

ikut serta dalam pembelajaran secara aktif dan diharapkan dapat meningkatkan 

peran aktif siswa. 

Tabel 1.2 Hasil Ulangan Matematika Kelas VIII 

NO Kelas Nilai rata-rata 

1 VIII A 73,57 

2 VIII B 76 

3 VIII C 77 

4 VIII D 61,71 

Berdasarkan hasil yang diperoleh di atas nilai rata-rata ulangan harian 

prestasi belajar matematika siswa yang terendah adalah kelas VIII D diperoleh 

nilai rata-rata 61,71 dengan batas Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yaitu 

75. Dari 28 siswa jumlah siswa yang mencapai nilai ≥ 75 (KKM) sebanyak 6 

siswa dari 28 siswa dengan persentase 21,43%, berarti 22 siswa atau 78,57% 

masih di bawah KKM. Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan 

prestasi belajar matematika siswa kelas VIII D SMP Muhammadiyah 2 

Purwokerto masih rendah. 

Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan penelitian untuk 

meningkatkan peran aktif dan prestasi belajar siswa kelas VIII D pada pokok 

bahasan Sistem Persamaan Linier Dua Variabel ( SPLDV ) melalui 

pembelajaran Missouri mathematics project (MMP). 

 

B. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang 

muncul dapat dirumuskan  sebagai berikut : “Apakah melalui pembelajaran 

Missouri mathematics project (MMP) peran aktif dan prestasi belajar siswa 

dapat ditingkatkan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan peran aktif 

dan prestasi belajar siswa melalui pembelajaran  Missouri Mathematics 

Project (MMP) 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Siswa 

Dapat melatih siswa berperan aktif dan meningkatkan prestasi belajar dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

2. Guru 

Sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk mengetahui model 

pembelajaran yang tepat agar pembelajaranya dapat dilakukan lebih efektif 

3. Sekolah 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

bagi guru – guru lain untuk menggunakan pembelajaran Missouri 

mathematics project (MMP) guna meningkatkan peran aktif dan prestasi 

siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 

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




