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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang 

berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ditujukan pada 

peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa dan kualitas sumber daya manusia, 

serta mengembangan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur 

memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani 

serta berkepribadian yang mantap dan mandiri terciptanya sumber daya 

manusia yang baik merupakan impian setiap lembaga pendidikan dan 

pemerintah. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak 

tergantung kepada bagaimana proses belajar mengajar dirancang dan 

dijalankan secara profesional. Harapan sejalan terciptanya sumber daya 

manusia yang baik tersebut maka dapat pula menunjang dan meningkatkan 

kemakmuran bagi diri sendiri maupun lingkungan tempat tinggalnya. 

Diharapkan hasil belajar matematika tentang operasi hitung campuran 

siswa kelas IV SD Negeri Cawan dibutuhkan proses pembelajaran yang 

optimal agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa sehingga menjadikan 

sumber daya manusia yang berpotensi. Kegiatan tersebut dilakukan melalui 

pemberian ilmu pengetahuan dari beberapa mata pelajaran yang disampaikan  
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pada tiap jenjang pendidikan. Tidak semua mata pelajaran menggunakan 

metode penyampaian materi yang sama, agar siswa tidak jenuh dalam proses 

belajarnya. 

Hasil belajar penting untuk selalu ditingkatkan., karena dalam hal ini 

matematika sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Melalui  

peningkatan hasil belajar matematika maka akan dapat menyelesaikan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun masalah dalam kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan dengan matematika diantaranya ; menghitung, 

mengukur, dan menggunakan rumus matematika, dengan demikian 

meningkatnya hasil belajar matematika maka meningkatlah pula sumber daya 

manusia tersebut. 

Salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa adalah matematika, 

yang membutuhkan variasi mengajar berupa penggunaan metode ajar yang 

sesuai agar hasil belajar siswa meningkat., di SD Negeri Cawan hasil belajar 

matematika masih tergolong rendah, dibuktikan dengan masih banyaknya 

siswa dengan nilai hasil belajar tentang operasi hitung campuran belum 

memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar > 60. Faktanya 

ditunjukkan pada nilai tes tertulis materi operasi hitung campuran sebelum 

tindakan dari 23 siswa yang memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 

KKM hanya 10 siswa, sedangkan 13 siswa masih belum tuntas KKM. Rata-

rata nilainyapun masih rendah yaitu 56,52 adapun rincian nilainya yaitu 

sebanyak 4.5% atau 1 siswa mendapat nilai 90, sebanyak 9.0% atau 2 siswa 

mendapat nilai 80, sebanyak 18.1%  atau 4 siswa mendapat nilai 70, sebanyak 
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13% atau 3 siswa mendapat nilai 60, serta sebanyak 36% atau 8 siswa 

mendapat nilai 50. Sebanyak 18,1% atau 4 siswa mendapat nilai 40. Serta 

sebanyak 4,5% atau 1 siswa mendapat nilai 30. Dari data tersebut ada 

sebanyak 56% yang belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal > 60. 

Rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas IV SD Negeri Cawan 

disebabkan karena metode pembelajaran guru masih tergolong teacher 

centerred atau pembelajaran yang terpusat pada guru yang menggunakan 

metode tradisional sehingga mengakibatkan siswa menjadi terbiasa pasif dan 

kurang kritis. Kecepatan guru dalam menjelaskan materi tidak sebanding 

kecepatan pemahaman materi oleh siswa. Siswa hanya menerima apa yang 

diberikan oleh guru tanpa ada interaksi antar siswa dalam proses belajar. Hal 

tersebut kurang sesuai dengan tuntutan perkembangan pendidikan yang 

merekomendasikan pembelajaran student centered atau pembelajaran  terpusat 

pada siswa yang lebih aktif dalam proses belajar sehingga diharapkan hasil 

belajar siswa menjadi tinggi. 

Kendala lain yang muncul dalam pembelajaran matematika kompetensi 

dasar menentukan operasi hitung campuran kelas IV SD Negeri Cawan adalah 

1). Kecepatan guru dalam menjelaskan materi tidak sebanding dengan 

kemampuan penyerapan materi oleh siswa. 2). Strategi mengajar guru masih 

tradisional dan metode pembelajaran yang kurang mengaktifkan siswa. 3). 

Alat bantu media pembelajaran yang jarang digunakan. 4). Kurangnya sumber 

buku materi pendukung sebagai acuan belajar. 5). Managemen kelas berupa 

penataan ruang kelas dan pengaturan tempat duduk masih homogen dan statis. 
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6). Siswa terbiasa pasif dan kurang kritis. Kendala-kendala tersebut 

merupakan hambatan yang harus segera diatasi karena memicu rendahnya 

hasil belajar siswa. 

Salah satu usaha meningkatkan hasil belajar matematika yang dapat 

dilakukan adalah melalui penggunaan model pembelajaran snow balling. 

Snow balling adalah salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran yang 

tepat harus memperhatikan kondisi siswa, sifat materi bahan ajar, fasilitas dan 

media yang tersedia serta kondisi guru itu sendiri. Snow balling terdiri dari 

dua kata yaitu Snow = salju dan ball = bola, Snowball = bola salju. 

Menurut pendapat Zaini dkk (2008: 61) menyebutkan bahwa :       

Model snow balling digunakan untuk menemukan jawaban yang 

dihasilkan dari diskusi secara bertingkat, dimulai dari kelompok kecil 

kemudian dilanjutkan dengan kelompok besar sehingga pada akhirnya 

akan memunculkan jawaban yang telah disepakati oleh seluruh 

kelompok. 

 

Pentingnya pemilihan variasi mengajar berupa penggunaan model atau 

metode pembelajaran yang sesuai dan menyenangkan akan membuat siswa 

terkesan.  Pembelajaran tersebut berkesan sehingga materi ajar dapat lebih 

mudah dipahami oleh siswa. Siswa masih kuat kedudukannya sebagai murid 

yang memusatkan perhatiannya pada guru.  Model atau metode pembelajaran 

yang digunakan guru kurang menarik atau kurang komunikatif maka akan 

sulit tercipta motivasi dan kesan menyenangkan dalam pembelajaran. 

Siswa yang dapat saling berbagi informasi atau pengalaman dalam 

menerima ilmu baru atau masalah yang harus dipecahkan oleh mereka 
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sehingga meningkatkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi serta 

keterlibatannya dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Bukan hanya 

pengembangan dari segi kognitifnya saja akan tetapi juga pengembangan 

sikap dan kerja sama antar siswa. Melalui diskusi siswa akan belajar 

menerima pendapat orang lain sehingga ia belajar toleransi kepada teman 

sebayanya.  Pembelajaran yang dilakukan dengan berkelompok menyebabkan 

siswa akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya 

secara bersam-sama. Pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama diharapkan 

akan tumbuh motivasi belajar siswa sehingga mampu mengatasi masalah 

belajarnya. Melalui pengunaan variasi berupa model pembelajaran  Snow 

balling terjadi  “Peningkatkan hasil belajar matematika tentang operasi hitung 

campuran pada siswa kelas IV semester 1 SD Negeri Cawan Kecamatan 

Jatinom tahun pelajaran 2012/2013”. 

 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut : “Apakah penggunaan model pembelajaran  Snow 

balling dapat meningkatkan hasil belajar tentang operasi hitung campuran 

pada siswa kelas IV SD Negeri Cawan Kecamatan Jatinom tahun pelajaran 

2012/2013 ?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin peneliti    

capai yaitu : 

1. Tujuan Umum : meningkatkan hasil belajar matematika dengan model 

pembelajaran  Snow balling di SD Cawan Kecamatan Jatinom. 

2. Tujuan khusus : Meningkatkan hasil belajar matematika tentang operasi 

hitung campuran siswa kelas IV Semester 1 SD Negeri Cawan 

Kecamatan Jatinom melalui model pembelajaran Snow balling. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan terhadap peningkatan mutu pendidikan 

melalui proses belajar mengajar secara tepat guna di sekolah serta 

menyiapkan sumber daya yang berkualitas. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa yaitu dapat meningkatkan hasil belajar operasi 

hitung campuran, memudahkan penyerapan materi pelajaran, 

mengembangkan keberanian dalam mengemukakan pendapat,  

mampu berpikir lebih kritis, dan melatih kerja sama antar siswa dalam 

belajar matematika. 

 

b. Manfaat bagi guru yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam memilih 

model pembelajaran yang tepat serta acuan dalam penerapan inovasi 

pembelajaran . 
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c. Manfaat bagi sekolah yaitu meningkatkan kualitas serta prestasi 

pembelajaran matematika di SD Negeri Cawan. 

 

 


