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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu aspek kehidupan yang sangat mendasar 

bagi pembangunan suatu negara dan merupakan salah satu faktor penentu 

dalam upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan 

yang berkualitas akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan berakhlak 

mulia. Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa 

agar dapat  menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dan 

dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang 

memungkinkannya berkontribusi secara maksimal dalam kehidupan 

masyarakat. Pengajaran bertugas mengarahkan proses ini agar sasaran dari 

perubahan itu dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan (Hamalik, 

2008:79). 

Sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan yang semakin pesat, 

menuntut lembaga pendidikan untuk lebih dapat menyesuaikan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak perhatian khusus diarahkan 

kepada perkembangan dan kemajuan pendidikan guna meningkatkan mutu 

dan kualitas pendidikan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas 

dan mutu guru.  

Guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan proses 

pembelajaran. Sebagai ujung tombak, guru dituntut untuk memiliki 
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kemampuan dasar yang diperlukan sebagai pengajar dan pendidik. Mengajar 

bukan hanya sekedar transfer ilmu melainkan juga proses mengubah perilaku 

siswa sesuai dengan tujuan-tujuan yang diharapkan. 

Matematika adalah mata pelajaran pokok yang diajarkan disetiap 

jenjang pendidikan. Matematika menjadi sangat penting karena matematika 

merupakan dasar dari pelajaran lainnya dan dapat digunakan untuk 

pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam 

kenyataannya, pelajaran matematika seringkali dianggap siswa sebagai 

pelajaran yang sulit, rumit, menakutkan dan mejadi momok bagi kebanyakan  

siswa. Hal ini menyebabkan matematika menjadi kurang diminati dan 

berdampak pada rendahnya prestasi belajar matematika. 

Rendahnya prestasi belajar matematika tidak mutlak disebabkan oleh 

kurangnya kemampuan akademik siswa tetapi juga dipengaruhi oleh faktor 

lain diantaranya kurangnya minat mengikuti pelajaran, kurangnya 

kedisiplinan belajar, kurangnya motivasi belajar , serta faktor lain yang tidak 

kalah penting adalah peran pendidik dalam memilih dan menentukan strategi 

pembelajaran. 

Dalam realita sekarang ini masih banyak guru matematika yang 

mengajar dengan metode konvensional. Guru  hanya memberikan 

pengetahuan-pengetahuan kepada siswa yang pasif. Guru menerangkan dan 

mengharapkan siswa duduk, diam, dengar,catat, dan hafal. Siswa hanya 

dijadikan sebagai objek sehingga siswa menjadi tidak aktif, enggan 

mengungkapkan ide-ide ataupun menyelesaikan soal yang diberikan. Oleh 
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karena itu seorang guru perlu memiliki kemampuan memilih, merancang dan 

menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang dianggap cocok dengan 

minat dan bakat serta sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, termasuk 

didalamnya kemampuan memanfaatkan sumber dan media pembelajaran 

untuk menjamin efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran.  

Dari uraian permasalahan diatas, maka untuk menciptakan suasana 

belajar yang aktif dan menyenangkan diperlukan suatu strategi pembelajaran 

yang menarik. Salah satunya dengan menerapkan pembelajaran matematika 

Kontekstual dengan strategi Snowball Throwing  dan pembelajaran 

matematika Kontekstual dengan strategi Bamboo Dancing . 

Pembelajaran matematika kontekstual dengan strategi Snowball 

Throwing adalah kegiatan belajar matematika dimana dalam proses 

pembelajarannya materi selalu dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari 

siswa, dan untuk pengelolaan interaksi dalam proses pembelajarannya 

dibantu dengan strategi Snowball Throwing. Pengelolaan interaksi disini 

adalah pengaturan hubungan timbal balik antara guru dan siswa, serta antara 

siswa satu dengan siswa lainnya. Jadi jika di ibaratkan proses pembelajaran 

itu dalam sebuah diagram Venn maka strategi Snowball Throwing adalah 

himpunan bagian dari pendekatan kontekstual. Dengan kata lain 

pembelajaran dikemas dengan pendekatan kontekstual dan didalamnya 

dibantu de ngan strategi Snowball Throwing. Dengan pendekatan kontekstual  

ini akan membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan, 
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yang pada akhirnya akan  dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

(Sumargiyani,2011:220).  

Sedangkan pembelajaran matematika kontekstual dengan strategi 

Bamboo Dancing  adalah kegiatan belajar matematika yang dikemas dengan 

pendekatan kontekstual yaitu dengan mengedepankan masalah di kehidupan 

sehari-hari siswa dan dibantu dengan strategi Bamboo Dancing. Bamboo 

Dancing  disini digunakan sebagai sarana untuk lebih meningkatkan 

keaktifan dan kemampuan berkomunikasi siswa. Dalam stategi Bamboo 

Dancing , posisi tempat duduk dirubah sedemikian rupa sehingga menyerupai 

dua potong bambu yang saling berjajar, sehingga lebih memudahkan siswa 

untuk berbagi dan mengolah informasi dengan pasangannya untuk 

memecahkan permasalahan yang diberikan (Anita Lie,2008:67). 

Selain strategi pembelajaran yang digunakan, kedisiplinan siswa dalam 

belajar juga berperan dalam tercapainya  keberhasilan  pembelajaran. Siswa 

yang terbiasa disiplin dalam belajar berarti mencerminkan bahwa siswa 

tersebut mempunyai sikap tanggung jawab yang tinggi. Kaitannya dengan 

kegiatan belajar matematika seorang siswa yang sudah terbiasa disiplin akan 

mempergunakan waktu belajar sebaik-baiknya, baik dirumah maupun 

disekolah. Dengan memiliki sikap disiplin, siswa dapat hidup teratur, serta 

dapat memanfaatkan waktu belajar yang mengakibatkan siswa dapat 

mengikuti kegiatan belajar mengajar matematika secara optimal.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa perlu untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pembelajaran Matematika 
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Kontekstual Dengan Strategi Snowball Throwing Dan Bamboo Dancing 

Ditinjau Dari Tingkat Kedisiplinan Siswa”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang terpapar diatas, maka masalah-

masalah yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Masih banyaknya digunakan metode konvensional dalam pembelajaran.  

2. Kurang tepatnya model pembelajaran yang digunakan oleh guru.  

3. Rendahnya tingkat kedisiplinan belajar yang dimiliki siswa 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar permasalahan yang akan 

dikaji lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan tersebut sebagai 

berikut:  

1. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

strategi pembelajaran Snowball Throwing  untuk kelas eksperimen dan 

strategi pembelajaran Bamboo Dancing untuk kelas kontrol. Kedua 

strategi tersebut diawali dengan menggunakan model pembelajaran 

kontekstual. 

2. Kedisiplinan belajar siswa dengan indikator mematuhi tata tertib 

sekolah, ketaata n dan ketekunan dalam belajar, jadwal dan rencana 

untuk belajar ,dan menyelesaikan tugas sesuai dengan waktunya. 
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3. Prestasi belajar matematika siswa dalam penelitian ini adalah 

keberhasilan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar berupa 

nilai matematika pada pokok bahasan persamaan linear satu variabel.  

 

D. Perumusan  Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah tersebut di atas, 

maka penulis kemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah perbedaan efek penerapan pembelajaran matematika Kontekstual 

dengan menggunakan strategi Snowball Throwing dan Bamboo Dancing 

terhadap prestasi belajar siswa kelas VII semester ganjil SMP N 1 

Nogosari Tahun 2013/2014? 

2. Adakah perbedaan efek tingkat kedisiplinan terhadap prestasi belajar 

matematika siswa kelas VII semester ganjil SMP N 1 Nogosari Tahun 

2013/2014?  

3. Ada kah interaksi antara strategi pembelajaran dan tingkat kedisiplinan 

terhadap prestasi belajar siswa kelas VII semester ganjil SMP N 1 

Nogosari Tahun 2013/2014? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk menganalisis dan menguji:  

1. Perbedaan efek penerapan pembelajaran matematika Kontekstual dengan 

menggunakan strategi Snowball Throwing dan Bamboo Dancing 
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terhadap prestasi belajar siswa kelas VII semester ganjil SMP N 1 

Nogosari Tahun 2013/2014. 

2. Perbedaan efek tingkat kedisiplinan terhadap prestasi belajar matematika 

siswa kelas VII semester ganjil SMP N 1 Nogosari Tahun 2013/2014.  

3. Pengaruh interaksi antara strategi pembelajaran dan tingkat kedisiplinan 

terhadap prestasi belajar siswa kelas VII semester ganjil SMP N 1 

Nogosari Tahun 2013/2014. 

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

tambahan kepada pembaca dan guru utamanya dalam penerapan 

pendekatan Kontekstual dengan Strategi Snowball Throwing dan Bamboo 

Dancing sebagai upaya untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar 

siswa.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan siswa sebagai 

pengalaman dalam belajar matematika secara aktif, kreatif  dan 

inovatif. 
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b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan guru sebagai 

masukan dalam menentukan strategi mengajar yang dapat menjadi 

alternatif dalam pengajaran matematika.  

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini menambah pengetahuan dan pengalaman dalam 

penerapan pembelajaran matematika Kontekstual dengan strategi 

Snowball Throwing dan Bamboo Dancing. 

 


