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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sekarang ini sedang 

digalakan oleh pemerintah.  Langkah yang paling penting dilakukan adalah 

dengan pendidikan.  Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu sasaran 

dari program pembangunan di Indonesia yang harus ditempuh oleh lapisan 

masyarakat.  Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 ditegaskan bahwa “tiap-tiap warga 

negara berhak mendapatkan pengajaran”. 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, pengendalian diri, kepribadian, kecer-

dasan, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.  Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan terutama ditentukan oleh pro-

ses belajar yang dialami siswa.  Siswa yang belajar akan mengalami perubahan 

baik dalam pengetahuan, pemahaman, penalaran, keterampilan, nilai dan sikap. 

 

Dalam mencapai tujuan pendidikan nasional terdapat beberapa pelajaran yang di-

ajarkan di sekolah, salah satunya adalah pelajaran matematika.  Matematika 

merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern mem-
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punyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. 

Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini 

dilandasi oleh perkembangan matematika di bidang teori bilangan, aljabar, 

analisis, teori peluang dan matematika diskrit.  Untuk menguasai dan menciptakan 

teknologi di masa depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. 

 

Menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 (Depdiknas, 2006: 346) mata pel-

ajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut, 

a) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat dalam pemecahan masalah. 

b) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau men-

jelaskan gagasan, dan pernyataan matematika 

c) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 

d) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

e) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

 

Pembelajaran matematika akan berlangsung dengan baik apabila terlebih dahulu 

mengetahui karakteristik matematika.  Karakteristik matematika dapat ditinjau 

dari aspek kompetensi yang ingin dicapai dan dari aspek materi yang dipelajari 

untuk menunjang tercapainya kompetensi.  Ditinjau dari aspek kompetensi yang 

ingin dicapai di sekolah, matematika menekankan pemahaman konsep dan 

algoritma, keterampilan melakukan penalaran, memecahkan masalah, melakukan 

komu-nikasi secara matematis, serta memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan.  Sementara dari aspek materi yang dipelajari, 
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kriteria yang digunakan adalah validitas, signifikansi, dan kesiapan serta 

kegunaan.  Kemampuan pemahaman konsep diperlukan untuk memahami tiap-

tiap topik dalam matematika yang tersusun secara logis dan sistematis oleh 

subtopik yang membangunnya.  Dalam matematika, kesalahan mempelajari suatu 

konsep terdahulu akan berpengaruh terhadap penguasan konsep selanjutnya, 

karena matematika merupakan pelajaran yang terstruktur.  Berdasarkan hal 

tersebut, penguasaaan konsep materi dalam matematika haruslah menjadi prioritas 

utama.  Apabila siswa dapat mengusai suatu konsep dengan baik, maka berbagai 

macam variasi soal dan permasalahannya akan mudah diatasi.  Namun, untuk 

memahami konsep matematika memang bukanlah hal yang mudah.  Hal ini 

didukung Ruseffendi (2005: 156) yang mengatakan bahwa terdapat banyak anak-

anak yang setelah belajar matematika bagian sederhanapun banyak yang tidak di 

pahami, banyak konsep yang dipahami secara keliru.  Pada akhirnya matematika 

dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit, ruwet dan siswa enggan untuk 

mempelajarinya. 

 

Hasil dari pembelajaran matematika di negara kita selama ini belum memuaskan.  

Hal ini ditunjukkan salah satunya dari hasil survei Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS) yang menyebutkan bahwa  rata-rata skor 

matematika Indonesia tahun 2011 adalah 386, turun 11 poin dari rata-rata skor 

matematika Indonesia tahun 2007 yaitu 397.  Dalam studi ini, standar rata-rata 

pencapaian yang digunakan TIMSS adalah 500.  Badan Penelitian dan 

Pengembangan (2011) menyatakan bahwa yang diteliti dalam TIMSS adalah pada 

domain kognitif, yang meliputi (a) pengetahuan, yang mencakup fakta-fakta, 

konsep, dan prosedur yang harus diketahui siswa, (b) penerapan, yang berfokus 
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pada kemampuan siswa menerapkan pengetahuan dan pemahaman konsep untuk 

menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan, dan (c) penalaran, yang 

berfokus pada penyelesaian masalah non rutin, konteks yang kompleks dan 

melakukan langkah peyelesaian masalah yang banyak.  Rata-rata persentase 

jawaban benar siswa Indonesia pada survey TIMSS tahun 2011 yaitu: 31% untuk 

pengetahuan 23% untuk penerapan dan 17% untuk penalaran.  Rata-rata tersebut 

pun jauh dibawah rata-rata persentase jawaban benar internasional yaitu: 49% 

untuk pengetahuan, 39% untuk penerapan, dan 30% untuk penalaran. (Mullis et 

al, 2012) 

  

Rendahnya persentase pada kedua domain, yaitu pengetahuan dan penerapan 

menunjukkan rendahnya pemahaman konsep siswa di Indonesia.  Kondisi seperti 

ini pada umumnya disebabkan pembelajaran matematika di sekolah masih 

menitikberatkan pada proses belajar berhitung yang sudah disiapkan rumus-

rumusnya, tanpa memperhatikan aspek pemahaman konsep siswa.  Hal seperti ini 

tidak lepas dari pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah, biasanya pem-

belajaran dengan pola seperti itu adalah pembelajaran konvensional.  

Pembelajaran konvensional memiliki kekhasan tertentu, misalnya lebih meng-

utamakan hapalan daripada pengertian, menekankan kepada keterampilan ber-

hitung, mengutamakan hasil daripada proses, dan pengajaran berpusat pada guru. 

 

SMP Negeri 2 Bangunrejo merupakan salah satu sekolah yang pemahaman 

konsep matematis siswanya masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan, 

khususnya pada kelas VIII.  Hal ini ditunjukkan dari rendahnya rata-rata nilai 
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yang diperoleh siswa pada Ulangan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2012/2013, 

yaitu sebesar 44,16. 

 

Dalam pembelajaran matematika diperlukan suatu model pembelajaran yang tepat 

agar dapat membantu siswa memahami konsep.  Dalam mata pelajaran 

matematika, konsep-konsepnya saling berhubungan dan saling mendasar. 

Memahami konsep matematika pada umumnya perlu memahami konsep 

sebelumnya.  Konsep lanjutan tidak mungkin dipahami sebelum memahami 

konsep sebelumnya dengan baik.  Memahami konsep sebelumnya itu merupakan 

prasyarat untuk memahami konsep lanjutan.  Selain itu, siswa yang menguasai 

konsep dapat mengidentifikasi dan mengerjakan soal baru yang lebih bervariasi. 

Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran yang dapat memantapkan 

pemahaman konsep siswa terhadap suatu materi.  Salah satu model pembelajaran 

yang diharapkan mampu memantapkan pemahaman konsep siswa adalah Missouri 

Mathematics Project (MMP).  Model pembelajaran MMP menjadi pilihan karena 

model ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami 

konsep, menyelesaikan soal-soal, dan memecahkan masalah-masalah matematika 

hingga pada akhirnya peserta didik mampu mengkonstruksikan jawaban mereka 

sendiri karena banyaknya pengalaman yang dimiliki peserta didik dalam 

menyelesaikan soal-soal latihan. 

 

Model pembelajaran MMP memberikan kesempatan kepada siswa dan guru 

secara bersama-sama proaktif dalam pembelajaran.  Dengan menerapkan model 

pembelajaran MMP, guru sebagai fasilitator sedangkan siswa aktif dalam 

menemukan sendiri suatu konsep sehingga konsep tersebut mudah dipahami dan 
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bertahan lama dalam ingatan siswa dan siswa akan lebih mampu mentransfer 

pengetahuannya ke dalam pemecahan masalah.  Setelah itu siswa secara 

kooperatif mengerjakan latihan-latihan, siswa saling membantu dan menguasai 

bahan ajar, karena siswa lebih percaya diri untuk bertanya atau menyampaikan 

pendapatnya. Selanjutnya latihan mandiri, dengan latihan mandiri  siswa dapat 

mengukur sejauh mana pengetahuan atau pemahaman konsep yang mereka miliki. 

Penerapan model pembelajaran MMP menempatkan siswa tidak hanya menjadi 

objek semata tetapi juga menjadi subjek yang aktif.  Dengan demikian kemam-

puan pemahaman konsep siswa akan menjadi lebih baik sehingga siswa dapat 

menyerap, menguasai, dan menyimpan materi yang dipelajarinya dalam jangka 

waktu yang lama. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti termotivasi  untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “pengaruh model pembelajaran Missouri Mathematics Project 

(MMP) terhadap pemahaman konsep matematis siswa”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Apakah model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) 

berpengaruh terhadap pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Bangunrejo tahun pelajaran 2012/2013?”.  Dari rumusan masalah di atas 

dapat dijabarkan pertanyaan “Apakah pemahaman konsep matematis siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) lebih 

tinggi dibandingkan dengan pemahaman konsep matematis siswa yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional?” 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) 

terhadap pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Bangunrejo tahun pelajaran 2012/2013. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dalam 

pendidikan matematika tentang Missouri Mathematics Project (MMP) serta 

kaitannya dengan pemahaman konsep. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut : 

a. Bagi guru, untuk menambah  wawasan dalam pembelajaran matematika 

sebagai metode alternatif yaitu dengan menggunakan model pembelajaran 

MMP dan keterkaitannya dalam pemahaman konsep matematis. 

b. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian lebih lanjut tentang penerapan MMP dan pemahaman konsep 

matematis. 

 

E. Ruang Lingkup 

 

1. Model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) merupakan suatu 

model yang didesain untuk untuk membantu siswa agar lebih mudah 
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memahami suatu konsep matematika melalui penggunaaan latihan-latihan. 

Langkah-langkah model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) 

yaitu review, pengembangan, latihan terkontrol, seatwork, dan penugasan/PR. 

2. Pemahaman konsep matematis adalah kemampuan siswa dalam menerima dan 

memahami konsep dasar matematika serta siswa dapat menemukan dan 

menjelaskan kaitan suatu konsep dengan konsep lainnya.  Adapun indikator 

pemahaman konsep yang digunakan dalam penelitian ini yang mengacu pada 

indikator Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006 yaitu 

menyatakan ulang suatu konsep; mengklasifikasikan objek-objek menurut 

sifat-sifat tertentu; memberi contoh dan non-contoh dari konsep; meng-

aplikasikan konsep. 

 

 

 


