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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat 

sangat membantu proses pembangunan di segala aspek kehidupan bangsa. 

Perkembangan dan kemajuan suatu bangsa tidak akan lepas dari 

perkembangan dan kemajuan dalam  bidang pendidikan.  

Pendidikan merupakan sumber daya insani yang sepatutnya 

mendapatkan perhatian terus – menerus dalam upaya peningkatan mutu 

pendidikan  tersebut. Peningkatan pendidikan berarti pula peningkatan kualitas 

sumber daya manusia. Untuk itu perlu dilakukan pembaharuan dalam 

penyelenggaraan pendidikan secara terus menerus. Dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, maka peningkatan mutu pendidikan menjadi 

suatu keharusan bagi pembangunan disegala aspek bidang kehidupan manusia. 

Demikian halnya dengan Indonesia menaruh harapan besar terhadap SDM 

(Sumber Daya Manusia) dalam perkembangan masa depan ini, karena dari 

sanalah tunas muda harapan bangsa sebagai generasi penerus dibentuk.  

Pendidikan bertujuan menumbuh kembangkan potensi manusia agar 

menjadi manusia dewasa, beradab, dan normal. Pendidikan akan membawa 

perubahan sikap, perilaku dan nilai-nilai pada individu, kolompok, dan 

masyarakat. Melalui pendidikan diharapkan mampu membentuk individu - 

individu yang berkompetensi di bidangnya sehingga sejalan dengan 
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perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Rubino Rubiyanto, 

dkk,2004:1) 

Pendidikan matematika merupakan salah satu fondasi dari 

kemampuan sains dan teknologi. Pemahaman terhadap matematika, dari 

kemampuan yang bersifat keahlian sampai kepada pemahaman yang bersifat 

appresiatif akan berhasil mengembangkan kemampuan sains dan teknologi 

yang cukup tinggi (Mochtar Buchori, 2001:120-121). Salah satu tujuan 

pembelajaran matematika adalah melatih cara berfikir dan bernalar dalam 

menarik suatu kesimpulan. Materi matematika dan penalaran matematika 

merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu materi matematika 

dipahami melalui penalaran, dan penalaran dipahami dan dilatihkan melalui 

belajar materi matematika. Penalaran adalah suatu proses atau aktivitas 

berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat pernyataan yang telah 

dibuktikan kebenarannya. indikator dari kemampuan penalaran sebagai hasil 

belajar matematika. Menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, 

gambar, diagram, mengajukan dugaan, melakukan manipulasi matematika, 

menarik kesimpulan merupakan beberapa tindakan yang membuktikan anak 

tersebut mampu bernalar dengan baik. 

Dalam bidang pendidikan di Indonesia, pelajaran matematika 

merupakan suatu mata pelajaran yang memberikan rasa takut baik siswa 

maupun para orang tua karena banyak anak yang tidak lulus akibat pelajaran 

matematika. Ketakutan seperti ini seharusnya dapat diminimalisirkan bahkan 

dapat dihilangkan dari perasaan baik siswa ataupun orang tua. Ketakutan yang 
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muncul dari diri siswa tidak hanya disebabkan oleh siswa itu sendiri, tetapi 

juga didukung oleh ketidakmampuan pendidik dalam menciptakan situasi 

yang dapat membawa siswa tertarik terhadap matematika. Belajar bukan 

merupakan konsekuensi otomatis dari penyampaian informasi kepada siswa 

apalagi untuk belajar matematika sangat diperlukan aktifitas fisik maupun 

mental siswa karena siswa yang belajar harus aktif sendiri, tanpa ada aktifitas 

maka proses belajar tidak akan berlangsung dengan baik. Dengan belajar aktif, 

siswa diajak untuk turut serta dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya 

mental akan tetapi melibatkan fisik sehingga siswa akan merasakan suasana 

belajar yang lebih menyenangkan serta hasil belajar dapat dimaksimalkan. 

Siswa berani mengajukan pertanyaan kepada pendidik merupakan 

suatu tindakan bahwa siswa tersebut aktif dalam mengikuti proses belajar 

mengajar di kelas. Keaktifan siswa dalam belajar merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Walaupun siswa termasuk 

dalam kategori mempunyai kemampuan yang pandai, namun aktifitas dalam 

belajarnya rendah maka prestasi belajar matematika siswa tersebut tidak akan 

sebagus siswa yang lebih dalam belajar. Pembelajaran dikatakan berhasil dan 

berkualitas apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian besar (75%) siswa 

terlibat secara aktif, baik fisik mental maupun sosial dalam proses 

pembelajaran, disamping menunjukan kegairahan belajar yang tinggi, 

semangat belajar yang bersar dan rasa percaya pada diri sendiri.   

Proses belajar mengajar yang berkembang di kelas umumnya 

ditentukan oleh peran pendidik dan siswa sebagai individu – individu yang 
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terlibat langsung di dalam proses tersebut.  Tinggi rendahnya prestasi belajar 

siswa akan tergantung pada cara pendidik menyampaikan pelajaran pada 

siswanya. Oleh karena itu, proses pembelajaran di kelas membutuhkan strategi 

yang tepat.  Kesalahan menggunakan strategi, dapat menghambat tercapainya 

tujuan pendidikan yang diinginkan. Dengan diberlakukannya kurikulum baru 

di sekolah diharapkan dapat membenahi strategi pembelajaran yang selama ini 

dilakukan sehingga dapat menjadikan siswa bersikap aktif, kreatif, dan 

inovatif dalam menanggapi setiap pelajaran yang diajarkan. 

Rendahnya keaktifan belajar dan kemampuan penalaran juga dialami 

siswa kelas VII H SMP N 2 Colomadu. Sebagian besar orang tua dari siswa 

ini bekerja sebagai buruh dan petani. Bahkan banyak siswa yang yatim/piatu 

dan berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga apabila sekolah 

meminta sumbangan untuk kegiatan siswa banyak para orang tua yang 

terlambat membayar. Akibatnya sarana dan prasarana pendukung proses 

belajar mengajar menjadi terhambat yang secara tidak langsung berimbas pada 

pelaksanaan proses belajar mengajar terutama keaktifan belajar dan 

kemampuan penalaran siswa. Rendahnya keaktifan belajar meliputi 

keberanian mengajukan pertanyaan bila terdapat suatu masalah dan 

mempresentasikan  pendapat atau gagasan atau hasil pemikirannya terhadap 

suatu masalah dalam proses pembelajaran. Hal ini terlihat pada saat proses 

pembelajaran di kelas VII H, banyak anak yang sebenarnya ingin mengajukan 

pertanyaan tetapi mereka merasa malu dan takut terhadap guru. Rendahnya 

kemampuan penalaran meliputi kemampuan mengkonstruksi soal ke dalam 
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model matematika, ketepatan dalam penggunaan rumus dan proses 

penghitungan dalam menyelesaikan soal matematika. Hal ini juga terlihat pada 

proses belajar mengajar di kelas VII H terutama pada saat pemberian contoh – 

contoh dan pengerjaan latihan individu, dimana guru mengerjakan soal 

langsung memakai rumus tanpa memberitahukan apa yang dimaksud dari soal 

sehingga siswa hanya terpaku pada caranya saja dan tidak memahami apa 

yang dimaksud dari soal tersebut apabila ada soal yang berbeda sedikit saja 

para siswa sudah kebingungan lagi untuk mengetahui apa yang dimaksud dari 

soal tersebut. Akar penyebab rendahnya keaktifan siswa kelas VII H SMP N 2 

Colomadu adalah guru matematika yang kurang menarik dalam memberikan 

materi sehingga  membuat siswa menjadi bosan dengan pelajaran matematika, 

kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif, 

menganggap matematika adalah suatu yang sudah jadi, penyampaian materi 

cenderung monoton dan kurang bervariasi, dan dominasi guru dalam proses 

pembelajaran masih tinggi pengaruh siswa lain yang malas belajar. Akar 

penyebab rendahnya kemampuan penalaran siswa kelas VII H SMP N 2 

Colomadu adalah rendahnya kemampuan siswa dalam memahami soal baik 

meliputi apa yang diketahui, apa yang ditanyakan dan proses penghitungan 

yang kurang tepat. 

Siswa - siswa di SMP N 2 Colomadu mempunyai anggapan bahwa 

matematika merupakan materi pelajaran yang sangat sulit untuk mereka 

pelajari karena memuat angka – angka dan berbagai rumus untuk 

memecahkan masalah yang berbeda, bahkan dianggap sebagai pelajaran yang 
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memberikan ketegangan di kelas. Rendahnya keaktifan belajar dan 

kemampuan penalaran siswa yang menjadi faktor utama dalam terciptanya 

proses belajar mengajar yang sukses. Rendahnya keaktifan belajar dan 

kemampuan penalaran di SMP N 2 Colomadu merupakan hal yang saling 

berkaitan karena keaktifan dalam pembelajaran memberikan pemahaman akan 

suatu materi dan kemampuan penalaran akan memberikan gambaran atau 

runtutan atau langkah - langkah dalam menyelesaikan masalah. Permasalahan 

seperti ini banyak terlihat di SMP N 2 Colomadu ketika para siswa 

mengerjakan soal – soal yang berbentuk cerita terutama pada pokok bahasan 

segi empat. Hal ini disebabkan ketika guru mengajarkan materi, banyak siswa 

yang seenaknya sendiri didalam kelas seperti bersikap pasif, apatis dan sering 

melakukan perbuatan yang membuat suasana kelas tidak kondusif sehingga 

pemahaman terhadap materi tersebut akan berkurang. Akar penyebab 

permasalahan rendahnya keaktifan dan penalaran  bukan sepenuhnya berasal 

dari siswa tetapi juga berasal dari guru itu sendiri dalam penggunaan strategi 

pembelajaran.  

Dari beberapa strategi pembelajaran, terdapat strategi pembelajaran 

yang menarik dan dapat memicu siswa untuk ikut serta secara aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar yaitu strategi pembelajaran aktif.  Pada dasarnya, 

pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk 

belajar secara aktif.  Dimana siswa diajak untuk turut serta  dalam proses 

pembelajaran, tidak hanya mental akan tetapi juga melibatkan fisik yaitu 

strategi snow ball.  Dengan strategi pembelajaran aktif tipe snow ball siswa 
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dipusatkan pada cara menyelesaikan persoalan dengan langkah sistematis 

yaitu dari kelompok kecil kemudian dilanjutkan dengan kelompok lebih besar 

sehingga pada akhirnya akan memunculkan ide - ide kreatif dalam 

menentukan hasil diskusi mengenai suatu masalah.  

Hal inilah yang kemudian mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian tentang ” Peningkatan Keaktifan belajar Dan Kemampuan 

Penalaran Dalam Pembelajaran Matematika Melalui Strategi Pembelajaran 

Aktif Tipe Snow ball ( PTK siswa kelas VII SMP Negeri 2 Colomadu ) ”, 

karena  dengan  strategi ini  siswa dapat menyerap informasi lebih cepat, 

mudah dan mendalam selama proses kegiatan belajar matematika. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan fokus permasalahan di atas, dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian tindakan kelas sebagai berikut. 

1. Apakah pembelajaran  matematika melalui strategi pembelajaran aktif tipe 

snow ball dapat lebih menarik siswa untuk meningkatkan keaktifan belajar 

dalam menyelesaikan soal matematika melalui strategi pembelajaran aktif 

tipe snow ball ? 

2. Apakah pembelajaran  matematika melalui strategi pembelajaran aktif tipe 

snow ball dapat meningkatkan kemampuan penalaran dalam memecahkan 

soal matematika? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan permasalahan diatas maka secara garis besar 

penelitian ini bertujuan untuk. 

1. Untuk mengetahui bahwa pembelajaran matematika akan menjadi lebih 

menarik sehingga mampu meningkatkan keaktifan belajar melalui strategi 

pembelajaran aktif tipe snow ball. 

2. Untuk mengetahui bahwa pembelajaran matematika melalui strategi 

pembelajaran aktif tipe snow ball dapat meningkatkan kemampuan 

penalaran dalam menyelesaikan soal matematika siswa.   

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, studi ini memberikan sumbangan kepada 

pembelajaran matematika, utamanya pada upaya peningkatan keaktifan 

belajar dan kemampuan penalaran yang memiliki peran yang cukup besar 

bagi siswa dalam hal motivasi, penampilan dan kecakapannya dalam 

bidang matematika. 

  Secara khusus, studi ini memberikan kontribusi kepada 

strategi pembelajaran matematika berupa pergeseran paradigma mengajar 

menjadi paradigma belajar dalam suasana yang gembira yang mana 

dipertajam dengan dimensi pendidik sebagai fasilitator, sehingga stabilitas 

dan keterkendalian pembelajaran menjadi terjaga. 

 



9 
 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Proses pembelajaran ini dapat meningkatkan keaktifan belajar 

dan kemampuan penalaran dalam pembelajaran matematika serta dapat 

meningkatkan kemampuan dalam bidang matematika maupun secara 

umum kemampuan mengatasi permasalahan dalam hidupnya. 

b. Bagi pendidik 

Memberikan masukan kepada pendidik, khususnya pendidik 

matematika, bahwa strategi pembelajara aktif tipe snowball dapat 

digunakan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang lebih menarik, 

menyenangkan  dan kreatif. 

c. Bagi peneliti 

Dapat digunakan sebagai pengalaman menulis karya ilmiah dan 

melaksanakan penelitian dalam pendidikan matematika sehingga dapat 

menambah pengetahuan. 

 

E. Definisi Istilah 

1. Keaktifan Belajar Matematika 

Keaktifan belajar matematika adalah suatu usaha yang dilakukan 

dengan giat, rajin dan tekun yang ditandai dengan adanya perubahan 

tingkah laku yang dilakukan secara aktif oleh setiap individu yang meliputi 

aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai hasil dari pengalaman 

dan latihan dalam proses pembelajaran matematika. Pada penelitian ini 
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yang menjadi indikator keaktifan belajar matematika adalah keberanian 

mengajukan pertanyaan bila terdapat suatu masalah dan mempresentasikan 

pendapat atau gagasan atau hasil pemikirannya terhadap suatu masalah. 

2. Kemampuan Penalaran Matematika 

Kemampuan penalaran adalah kemampuan manusia untuk berfikir 

menurut alur tertentu dalam proses pengambilan kesimpulan secara logis 

yang kemudian digambarkan dalam sebuah kalimat yang tepat. Pada 

penelitian ini yang menjadi indikator kemampuan penalaran matematika 

adalah kemampuan mengkonstruksi soal ke dalam  model matematika, 

ketepatan dalam penggunaan rumus dan proses penghitungan dalam 

menyelesaikan soal matematika. 

3. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika adalah proses belajar mengajar yang 

terjadi didalam lingkungan pendidikan yang mempelajari tentang cabang 

ilmu pengetahuan eksak yang terorganisir secara sistematis tentang 

bilangan dan operasinya, fakta – fakta yang kuantitatif dan masalah 

tentang ruang dan bentuk serta struktur – struktur logika sebagai solusi 

permasalahan dalam kehidupan sehari – hari. 

4. Strategi Pembelajaran Aktif  Tipe Snow Ball 

Strategi pembelajaran aktif tipe snow ball merupakan teknik 

pembelajaran dengan cara ” penggabungan kelompok kecil menjadi 

kelompok besar ” yaitu  setelah  kelompok kecil yang beranggotakan dua 

siswa mendapatkan jawaban soal materi yang sudah  diberikan oleh 
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pendidik kemudian bergabung dengan kelompok lainnya untuk 

mendiskusikan hasil dari soal tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


