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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peran penting yaitu sebagai proses untuk 

mengubah tingkah laku anak didik agar menjadi manusia dewasa sehingga 

mampu hidup mandiri dan sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan 

sekitar dimana individu itu berada. Pendidikan dapat diartikan sebagai 

usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah 

yang dapat dilakukan dengan cara membimbing, mengajar atau latihan 

yang berlangsung baik di sekolah maupun di luar sekolah. Usaha sadar 

tersebut dilakukan dalam bentuk pembelajaran dimana ada pendidik dan 

siswa yang biasa disebut dengan kegiatan belajar, hal tersebut 

diungkapkan oleh Sagala (2010: 3). Dalam dunia pendidikan tengah 

mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah berkaitan dengan tuntutan 

untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu sumber 

daya manusia yang mampu bersaing menghadapi era globalisasi, maka 

peningkatan dalam bidang pendidikan perlu dilakukan secara terus 

menerus termasuk dalam pendidikan matematika.  

Matematika merupakan ilmu universal yang memiliki peran penting 

dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia 

(Ines,dkk,2013). Untuk dapat mempelajari matematika dibutuhkan suatu 

pemahaman dalam proses pembelajaran terutama pemahaman konsep. 
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Namun di SMP Muhammadiyah 2 Purwokerto kelas VIII sebagian besar 

siswa kurang bisa mengaitkan konsep yang telah diajarkan ketika siswa 

diberikan soal, misalnya “Diketahui kubus dengan rusuk 7 cm, apakah 

benar bahwa kubus tersebut memiliki diagonal sisi   cm? Jika benar 

tunjukkan”. Untuk menunjukkan bahwa panjang diagonal sisi adalah   

dengan cara mengaitkan konsep teorema phytagoras dengan sisi-sisi 

kubus, yaitu memilih salah satu sisi kubus kemudian menggambar 

diagonal sisinya dan menerapkan teorema phytagoras. Diagonal sisi = 

  =  =  =  =  cm, jadi benar bahwa 

diagonal sisi kubus yang memiliki rusuk 7 cm adalah  cm. Tetapi 

kebanyakan siswa mengerjakan hanya menjawab benar bahwa diagonal 

sisi kubus  cm, siswa tidak dapat menunjukkan bagaimana cara untuk 

mendapatkan panjang diagonal sisi tersebut, karena masih banyak siswa 

yang lupa bahwa untuk mencari diagonal sisi kubus dengan menggunakan 

teorema phytagoras yang diaplikasikan terhadap salah satu sisi kubus dan 

guru memberikan rumus bahwa untuk panjang diagonal sisi kubus adalah 

sisi . Berdasarkan klasifikasi penilaian matematika, hal itu  termasuk 

dalam salah satu indikator pemahaman konsep yakni mengaplikasikan 

konsep atau algoritma ke pemecahan masalah.  

Sebelum melaksanakan proses penelitian, terlebih dahulu peneliti 

melaksanakan wawancara dan observasi dengan guru mata pelajaran 

matematika SMP Muhammadiyah 2 Purwokerto kelas VIIIA. Berdasarkan 

hasil wawancara dan observasi terdapat beberapa masalah, antara lain: 
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masih banyak siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru sehingga 

siswa kurang dapat memahami materi yang diberikan guru, siswa masih 

kurang bisa dalam membedakan rusuk-rusuk atau bidang-bidang yang 

sejajar dan tidak sejajar, siswa masih ragu dalam mengungkapkan 

pendapatnya, siswa masih sering menghafal materi yang ada di buku 

sehingga siswa masih sering lupa ketika guru bertanya tentang materi 

tersebut, siswa menghafal satu atau dua jaring-jaring kubus sehingga siswa 

masih sering salah dalam menentukan bidang alas dan bidang atas kubus 

ketika disajikan jaring-jaring dalam bentuk lain, siswa masih sering salah 

dalam memilih rumus dalam menyelesaikan soal.  

Penyebab masalah ini diduga karena pemahaman konsep masih 

tergolong rendah, untuk itu peneliti melakukan pretest pemahaman konsep 

siswa kelas VIII A dengan materi Kubus yang mengacu pada indikator 

pemahaman konsep. Dari hasil pretest tersebut diperoleh skor rata-rata 

untuk indikator 1 yaitu menyatakan ulang sebuah konsep adalah 3 dengan 

kriteria cukup baik, indikator 2 yaitu memberi contoh dan bukan contoh 

adalah 1,9 dengan kriteria kurang baik, indikator 3 menyajikan konsep 

dalam bentuk representasi matematis adalah 1,9 dengan kriteria kurang 

baik, indikator 4 yaitu mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari 

suatu konsep adalah 1,7 dengan kriteria kurang baik, indikator 5 yaitu 

mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan masalah adalah 1,8 

dengan kriteria kurang baik. 
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. Berdasarkan kondisi tersebut maka dilaksanakan tindakan untuk 

membantu meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. Salah 

satu alternatif pembelajaran yang tepat dan dapat membantu guru untuk 

meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa yaitu 

pembelajaran dengan model Missouri Mathematics Project. 

Missouri Mathematics Project (MMP) 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. MMP 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. Dengan 

menerapkan model Missouri Mathematics Project (MMP) dalam mata 

pelajaran matematika pada siswa kelas VIIIA SMP Muhammadiyah 2 

Purwokerto ini diharapakan dapat meningkatkan kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa. 

Berdasarkan permasalahan yang terdapat di SMP Muhammadiyah 2 

Purwokerto, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 
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berjudul “Pembelajaran Model Missouri Mathematics Project Untuk 

Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematis di SMP Muhammadiyah 2 

Purwokerto”. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan 

bahwa: “Apakah pembelajaran model Missouri Mathematics Project dapat 

meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa pada pokok bahasan 

prisma dan limas di SMP Muhammadiyah 2 Purwokerto?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa pada pokok bahasan prisma dan 

limas melalui pembelajaran model Missouri Mathematics Project di SMP 

Muhammadiyah 2 Purwokerto. 

 

D. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :  

1. Bagi siswa  

Dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis 

dalam pelajaran matematika. 

2. Bagi guru 

Dapat menambah informasi tentang pembelajaran dengan 

pembelajaran model Missouri Mathematics Project sebagai alternatif 
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model pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep 

matematika siswa. 

3. Bagi sekolah 

Dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa sehingga 

memberikan sumbangan yang baik pada sekolah dalam rangka 

peningkatan mutu belajar sekolah. 
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