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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan kemandirian 

belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui metode pembelajaran 

College Ball. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah PTK (penelitian 

tindakan kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VIII.6 SMP Negeri 

1 Wonopringgo, Kab. Pekalongan yang berjumlah 36 siswa. Metode 

pengumpulan data dilakukan melalui tes, observasi, catatan lapangan dan 

dokumentasi. Validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi data. Teknik 

analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan model alur. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemandirian belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari:  1) Kemandirian siswa 

dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebelum dilakukan tindakan 

22,22% dan di akhir tindakan mencapai 72,22%, 2) Kemandirian siswa dalam 

mengatasi masalah sebelum dilakukan tindakan 16,67% dan di akhir tindakan 

mencapai 52,78%, 3) Siswa percaya pada diri sendiri sebelum dilakukan tindakan 

8,33% dan di akhir tindakan mencapai 47,22%. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa metode Pembelajaran College Ball dalam pembelajaran matematika dapat 

meningkatkan kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 

 

Kata kunci : Kemandirian Belajar, Pembelajaran Matematika, Metode College 

Ball 

 

 

 

 

 

 



Pendahuluan 

Dalam belajar matematika dituntut ketelitian, ketekunan serta kesabaran 

baik dalam memahami suatu konsep maupun dalam pemecahan masalah yang 

ada. Ketelitian, ketekunan maupun kesabaran merupakan kemampuan atau potensi 

diri yang ada pada masing-masing pribadi siswa. Masing-masing kemampuan 

tersebut merupakan salah satu bentuk integrasi kemandirian siswa, sehingga siswa 

yang satu dengan siswa yang lainnya berbeda-beda. 

Siswa diharapkan tidak bergantung pada orang lain setiap menghadapi 

permasalahan matematika. Siswa dituntut untuk mampu berusaha menemukan 

permasalahan dengan tidak secara langsung mengadukan permasalahan tersebut 

pada orang lain dengan mengharapkan suatu penyelesaian tanpa terlebih dahulu 

mencobanya. Siswa diharapkan mampu berfikir secara aktif, kreatif, inovatif serta 

memiliki inisiatif sendiri. 

Berdasarkan observasi di SMP N 1 Wonopringgo, Kab. Pekalongan yang 

dilakukan peneliti bersama guru matematika menemukan kesenjangan-

kesenjangan sikap siswa dalam pemecahan masalah matematika sebagai berikut : 

Pertama, siswa cenderung kurang mampu meneyelesaikan tugas dan 

tanggung jawab sebanyak 8 siswa (22,22%). Hal ini mengisyaratkan, siswa 

kurang mampu menangkap ide, soal yang kemudian ditampilkan dalam kalimat 

matematika dengan simbol-simbol. Akar penyebabnya guru sebagai fasilitator, 

dalam tahap persiapan maupun tahap penyampaian materi ajar kurang melibatkan 

siswa dalam situasi optimal untuk belajar, cenderung pembelajaran berpusat guru 

dan klasikal. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah : (1) mengajak siswa 

terlibat penuh sejak awal, (2) presentasi interaktif, dan (3) belajar kelompok. 

Kedua, siswa cenderung kurang mampu dalam mengatasi masalah 

sebanyak 6 siswa (16,67%). Kesenjangan ini menunjukkan pemahaman siswa 

terhadap konsep matematika yang dipelajari kurang optimal. Akar penyebabnya 

guru sebagai fasilitator, dalam tahap penyampaian materi maupun dalam tahap 

pelatihan kurang membimbing kerja kelompok dalam menganalisis permasalahan 



soal cerita matematika. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah : (1) diskusi 

berpasangan, (2) pelatihan aksi, dan (3) mengajar balik. 

Ketiga, siswa cenderung kurang memiliki rasa percaya diri untuk 

menyelesaikan masalah sebanyak 3 siswa (8,33%). Kendala ini menunjukkan 

kelemahan siswa dalam operasi hitung. Akar penyebabnya guru sebagai 

fasilitator, dalam tahap pelatihan maupun dalam tahap penampilan hasil jarang 

meminta siswa secara berpasangan atau antar kelompok saling menjelaskan 

proses perhitungan pemecahan masalah. Alternatif solusi yang dapat dilakukan 

adalah : (1) umpan balik dan evaluasi kerja siswa, (2) penciptaan dan pelaksanaan 

aksi, dan (3) aktivitas dukungan kawan. 

Sehingga, pada kesempatan ini permasalahan yang mendesak dan segera 

perlu diatasi adalah kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas dan tangung 

jawab, mengatasi masalah serta rasa percaya pada dirinya sendiri. 

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti memilih metode College Ball 

agar siswa lebih mandiri dalam belajar matematika dan meningkatkan 

kemandirian belajar dalam memahami pelajaran matematika. Menurut Melvin L. 

Silberman (Raisul Muttaqien, 2009: 261). College Ball merupakan strategi 

alternatif dalam peninjauan ulang materi. Strategi ini memungkinkan guru untuk 

mengevaluasi sejauhmana siswa telah menguasai materi, dan bertugas 

menguatkan, menjelaskan, dan mengikhtisarkan poin-poin utamanya. 

Dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti terdorong untuk 

melakukan penelitian tentang penerapan metode pembelajaran aktif College Ball 

sebagai salah satu upaya meningkatkan kemandirian siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitan Tindakan Kelas (PTK). Menurut 

Sutama (2010: 15) PTK adalah penelitian yang mengkombinasikan prosedur 

penelitian dengan tindakan substansif, suatu tindakan yang dilakukan dalam 

disiplin inkuiri atau suatu usaha seseorang untuk memahami apa yang sedang 

terjadi, sambil terlibat dalam sebuah proses perbaikan dan perubahan. Penelitian 

tindaan kelas ini dilakukan di SMP N Wonopringgo, Kab. Pekalongan yang 



beralamatkan di Jln. Wonopringgo, Kab. Pekalongan. Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan April sampai dengan bulan Maret 2014. 

Sumber data penelitian meliputi guru matematika dan siswa kelas VIII.6 

SMP Negeri 1 Wonopringgo yang terdiri dari 36 siswa sebagai subyek peneliti 

yang menerima tindakan. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah 

metode College Ball.  

Dalam validitas data penelitian ini akan digunakan teknik triangulasi 

penyelidik. Triangulasi penyelidik dilakukan dengan mengumpulkan data sejenis 

tetapi dengan cara metode pengumpulan informasi atau data dengan cara yang 

berbeda dan diusahakan mengarah pada sumber data yang sama untuk menguji 

kebenaran informasinya. Teknik pengumpulan data berupa observasi, tes, catatan 

lapangan dan dokumentasi. Analisis data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga 

tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kegiatan pembelajaran dalam proses penelitian pada kelas VIII.6 SMP N 1 

Wonopringgo, Kab. Pekalongan menggunakan metode pembelajaran College Ball. 

Langkah – langkah pembelajaran dengan strategi College Ball : 

1) Mengelompokkan peserta didik ke dalam tim/ kelompok yang terdiri atas tiga 

atau empat orang. Masing – masing kelompok dimohon memilih nama 

sebuah lembaga ( atau tim olah raga, perusahaan, mobil dan lain – lain ) yang 

mereka wakili. 

2) Guru memberikan kartu indeks pada setiap peserta didik. 

3) Guru melontarkan pertanyaan tentang menentukan gradien, persamaan dan 

grafik garis lurus, setiap paserta didik yang ingin menjawab pertanyaan harus 

menunjukan kartu indeks terlebih dahulu. 

4) Siswa yang menjawab dengan benar diberikan point oleh tim. 

5) Apabila siswa menjawab salah, anggota lain boleh  menjawab. 

6) Setelah semua pertanyaan tentang menentukan gradien, persamaan dan grafik 

garis lurus dilontarkan, hitunglah semua skor yang diperoleh siswa. 

7) Berdasarkan respon atas permainan , lakukanlah peninjauan ulang materi 

persamaan garis lurus yang tidak jelas atau memerlukan penguatan kembali. 



Hasil penelitian mengenai peningktan kemandirian siswa dimulai dari 

sebelum tindakan sampai kegiatan tindakan kelas putaran II dapat dihat dari tabel 

berikut ini. 

Tabel I 

Data Kemandirian Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Matematika 

No Indikator 
Sebelum 

Tindakan 
Putaran I Putaran II 

1. Kemampuan Siswa dalam 

menyelesaikan tugas dan 

tanggung jawab 

8 siswa 

(22,22%) 

16 siswa 

(44,44%) 

26 siswa 

(72,22%) 

2. Kemampuan siswa dalam 

mengatasi masalah 

6 siswa 

(16,67%) 

14 siswa 

(38,89%) 

19 siswa 

(52,78%) 

3. Siswa percaya pada diri 

sendiri 

3 siswa 

(8,33%) 

12 siswa 

(33,33%) 

17 siswa 

(47,22%) 

 

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan 

metode College Ball dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika. Peneliti menuliskan hasil pengamatannya berupa data. 

Data ini berhubungan dengan indikator-indikator kemandirian siswa dalam 

pembelajaran matematika. Dialog awal dengan guru matematika diperoleh 

beberapa keterangan atau gambaran dari 36 siswa. Setelah dilakukan penelitian 

dengan menggunakan metode College Ball, kemandirian belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat melalui 

data setiap putaran dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari indikator 

kemandirian belajar siswa, yaitu: 1) Kemandirian siswa dalam menyelesaikan 

tugas dan tanggung jawab sebelum dilakukan tindakan 22,22% dan di akhir 

tindakan mencapai 72,22%, 2) Kemandirian siswa dalam mengatasi masalah 

sebelum dilakukan tindakan 16,67% dan di akhir tindakan mencapai 52,78%, 3) 

Siswa percaya pada diri sendiri sebelum dilakukan tindakan 8,33% dan di akhir 

tindakan mencapai 47,22%. 

Kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran matematika dilihat dari 

indikator setelah dilakukan tindakan mengalami peningkatan yang bertahap, hal 



ini berarti bahwa penggunaan motede College Ball bisa meningkatkan 

kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 

 Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan 

metode College Ball dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika khususnya pada pokok bahasan Persamaan Garis Lurus. 

Hal itu juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu 

menurut Azlina Mohd Kosnin (2007) dalam International Education Journal 

menyatakan bahwa pembelajaran mandiri ditemukan memiliki dampak yang 

signifikan terhadap prestasi akademik mahasiswa Malaysia. Studi ini menemukan 

bahwa berprestasi tinggi adalah pengguna yang lebih baik dari pembelajaran 

mandiri daripada berprestasi rendah. 

Berdasarkan hasil penelitian Nurhayati, Suyanto dan Joharman (2012) 

dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Keharmonisan Keluarga dan 

Kemandirian Belajar Anak Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V 

SD” menyimpulkan bahwa: 1) keharmonisan keluarga berpengaruh signifikan 

terhadap hasil belajar matematika di kelas V SD, 2) kemandirian belajar 

berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar matematika di kelas V SD, 3) 

keharmonisan keluarga dan kemandirian belajar berpengaruh secara bersama-

sama terhadap hasil belajar. Hal ini berarti bahwa semakin baik atau positif 

keharmonisan keluarga, kemandirian, atau secara bersama-sama yang dimiliki 

oleh siswa semakin tinggi pula hasil belajar siswa tersebut, demikian pula 

sebaliknya. Hal tersebut terbukti dari hasil belajar Matematika di atas rata-rata 

dikerjakan oleh siswa yang berasal dari keluarga harmonis dan kemandirian 

belajar menjadi lebih baik. 

Hasil kerja kolaborasi yaitu perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, hasil 

pelaksanaan tindakan kelas yang dibuat oleh peneliti bersama guru matematika 

serta tanggapan guru matematika kelas VIII SMP Negeri 1 Wonopringgo 

diperoleh hasil dengan menggunakan metode pembelajaran College Ball, 

kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran matematika meningkat. Artinya 

hipotesis tindakan diterima dan didukung dengan hasil penelitian. 



Tindak mengajar dan tindak belajar yang telah dilaporkan sangat 

mendukung hipotesis. Perubahan pada tindakan mengajar yang dilakukan oleh 

guru dan tindak belajar siswa pada setiap tindakan kelas selama dua putaran dapat 

berpengaruh pada peningkatan kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya prosentase siswa 

yang menunjukkan tingkat kemandirian belajar siswa dalam proses pembelajaran. 

Peningkatan kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

terlihat saat proses pembelajaran. Hal ini terbukti adanya peningkatan 

kemandirian belajar siswa: (1) Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas dan 

tanggung jawab (2) Kemampuan siswa dalam mengatasi masalah (3) Siswa 

percaya pada dirinya sendiri. 

Berdasarkan data dan uraian diatas mendukung diterimanya hipotesis 

bahwa dengan menggunakan metode pembelajaran College Ball dapat 

meningkatkan kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Hal itu 

juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu menurut 

Ristanto (2012), Menyimpulkan adanya peningkatan kedisiplinan dan kemampuan 

komunikasi matematika siswa dalam proses pembelajaran, maka guru harus 

menerapkan strategi aktif College Ball dengan baik dan benar. Dengan penerapan 

strategi College Ball siswa lebih merasa senang, disiplin dan komunikatif dalam 

pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wendra Syaputra 

(2009), menunjukkan bahwa hasil belajar matematika siswa yang menggunakan 

strategi pembelajaran aktif tipe College Ball lebih baik daripada hasil belajar 

matematika siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

Simpulan  

Dengan penerapan metode College Ball dapat meningkatkan kemandirian 

belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Adapun tindak mengajar yang 

dilakukan oleh guru yaitu: a) siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 3-4 

siswa dan masing-masing kelompok dimohon untuk memberikan nama kelompok 

yang mereka wakili, b) guru menjelaskan materi yang akan dipelajari dan siswa 

harus memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh guru, c) guru 



memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum 

dimengerti, d) guru memberikan melontarkan pertanyaan, dan setiap siswa yang 

ingin menjawab harus mengangkat kartu indeksnya, e) untuk mengetahui 

kemampuan siswa pada materi pembelajarantersebut, guru memberikan beberapa 

soal kepada siswa secara individu dan mengerjakan secara mandiri sesuai dengan 

kemampuan masing-masing siswa. 

Kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran matematika mengalami 

peningkatan setelah dilakukan tindakan kelas. Hal tersebut dapat dilihat dari 

indikator yang diamati dalam penelitian, meliputi: a) Kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan tugas dan tanggung jawab meningkat, b) Kemampuan siswa dalam 

mengatasi masalah meningkat, c)Siswa merasa percaya pada dirinya sendiri 

mengalami peningkatan.Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode College 

Ball dapat meningkatkan kemandirian belajar dalam pembelajaran matematika. 

Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian dan implikasi yang 

dikemukakan, ada beberapa saran yang diajukan sebagai berikut: 

1. Terhadap Guru Matematika 

a. Guru matematika hendaknya dapat menggunakan strategi pembelajaran 

yang bervariasi agar siswa lebih giat dalam mengikuti proses 

pembelajaran dan siswa cenderung tidak bosan. 

b. Guru dalam mengajar matematika hendaknya memahami dan mengetahui 

kemampuan masing-masing individu siswa seperti tingkat keaktifan dan 

tingkat kecerdasan untuk selalu aktif dalam proses pembelajaran. 

c. Guru hendaknya mengamati aktivitas masing-masing siswa untuk dapat 

meningkatkan kemandirian belajar siswa. 

2. Terhadap Siswa 

a. Siswa seharusnya menanamkan rasa suka terhadap pelajaran matematika. 

b. Siswa seharusnya berinteraksi baik dengan guru matematika dan sesama 

teman dalam pembelajaran. 

c. Siswa hendaknya mempunyai kelompok belajar sebagai wadah untuk 

bertukar pikiran dengan teman mengenai materi pembelajaran. 



3. Terhadap Peneliti Berikutnya 

Masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengatasi 

permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pembelajaran matematika. 

Hal ini dilakukan agar proses belajar mengar berjalan secara efektif, sesuai 

dengan yang kita inginkan. 
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