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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 A. Latar Belakang 

Pada dasarnya pendidikan merupakan proses untuk membantu 

manusia dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu 

menghadapi setiap perubahan yang terjadi. 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 perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (Rubiyanto, dkk, 2004:1). 

Keaktifan berasal dari kata aktif yang artinya giat bekerja, giat 

berusaha, mampu bereaksi dan beraksi, sedangkan arti kata keaktifan 

adalah kesibukan atau kegiatan (Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, 

2004: 36). Dalam mengkategorikan keaktifan, dapat ditinjau dari dua hal 

yaitu keaktifan dapat digolongkan menjadi keaktifan jasmani dan 

keaktifan rohani. Keaktifan jasmani maupun rohani meliputi (1) keaktifan 

indera yaitu pendengaran, penglihatan, peraba dan lain-lain; (2) keaktifan 

akal; serta (3) keaktifan ingatan. Keaktifan juga termasuk dalam sumber 

pembelajaran yang merupakan kombinasi antara suatu teknik dengan 

sumber lain (Mulyasa, 2008: 158). 
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Keaktifan siswa dalam belajar merupakan persoalan penting dan 

mendasar yang harus dipahami, disadari dan dikembangkan oleh setiap 

guru dalam proses pembelajaran. Keaktifan belajar ditandai oleh adanya 

keterlibatan secara optimal, baik intelektual, emosi dan fisik. Siswa 

merupakan manusia belajar yang aktif dan selalu ingin tahu. Daya 

keaktifan yang dimiliki anak secara kodrati itu akan dapat berkembang kea 

rah yang positif saat lingkungannya memberikan ruang yang baik untuk 

perkembangan keaktifan itu (Aunurrahman, 2009: 119). 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Benyamin Bloom dalam 

Sudjana, (2011: 22-31) membagi hasil belajar menjadi tiga ranah yaitu 

kognitif, afektif dan psikomotorik yaitu; (1) ranah kognitif berkaitan 

dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni 

pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan 

evaluasi, (2) ranah afektif berkaitan dengan sikap yang terdiri dari lima 

aspek yaitu penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan 

interlinisasi, dan (3) ranah psikomotorik berkaitan dengan hasil belajar 

keterampilan dan kemampuan dalam bertindak. 

Silberman (2009: 251) menjelaskan model College Ball adalah 

suatu putaran pengulangan yang standar terhadap materi pelajaran. 

Menjelaskan model ini memperbolehkan pengajar untuk mengevaluasi 

keluasan materi yang telah dikuasai oleh peserta didik, dan berfungsi 

untuk menguatkan kembali, mengklarifikasi, dan meringkas poin-poin.  
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Metode College Ball merupakan strategi belajar mengajar yang 

dikembangkan oleh Silberman sebagai cabang dari pembelajaran Active 

Learning. Pembelajaran Active Learning mengajak siswa terlibat secara 

aktif dalam proses pembelajaran, metode ini merupakan upaya untuk 

memicu adanya motivasi dan semangat belajar dan pemahaman siswa 

terhadap pengetahuan yang telah dipelajari pada pembelajaran yang telah 

diajarkan didalam kelas. metode ini digunakan untuk menguatkan kembali, 

mengklarifikasi dan meringkas poin-poin kunci pembelajaran yang 

diajarkan didalam kelas.  

Hasil observasi di salah satu sekolah menengah pertama yaitu SMP 

Muhammadiyah 4 Sambi diperoleh bahwa keaktifan dari berbagai siswa 

itu bervariasi. Sebagai data awal dikatakan bahwa tingkat keaktifan dan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika masih rendah yaitu 

ditunjukkan dengan prosentase beberapa aspek keaktifan dan hasil belajar 

matematika pada siswa. Diperoleh data awal bahwa prosentase siswa 

mampu menyampaikan pertanyaan 22,58%, siswa yang mampu menjawab 

pertanyaan 32,25%, siswa yang mampu mengerjakan di depan kelas 

32,25%, dan prosentase hasil belajar dilihat dari nilai akhir ulangan 

matematika yang tuntas KKM (≥70) 25,81%. 

Bervariasinya keaktifan belajar siswa disebabkan oleh beberapa 

faktor. Akar penyebab dari bervariasinya keaktifan belajar siswa bisa 

bersumber dari guru, siswa itu sendiri, media pembelajaran yang 

digunakan serta lingkungan. 
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Akar penyebab dari guru bisa disebabkan karena guru dalam 

menyampaikan materi kurang bervariasi dalam memberikan metode dan 

strategi pembelajaran yang diberikan cenderung masih konvensional 

dimana pembelajaran didominasi oleh guru. Ketepatan guru menggunakan 

strategi pembelajaran dalam penyampaian materi pelajaran kepada siswa, 

sangat berpengaruh pada ketertarikan siswa pada materi yang diajarkan 

sehingga berpengaruh pula pada keaktifan belajar. Bisa juga disebabkan 

karena siswa diposisikan sebagai pendengar ceramah dari guru, dan guru 

sebagai sumber belajar yang paling benar. Selain itu pengaruh siswa yang 

pasif dan kurang berani untuk menyampaikan pendapatnya dalam proses 

pembelajaran juga menjadikan rendahnya keaktifan belajar matematika. 

Selanjutnya akar penyebab bervariasinya keaktifan belajar yang 

bersumber dari siswa. Terkadang siswa dalam diberikan materi oleh guru 

tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Padahal dalam 

pembelajaran matematika kecermatan dan ketelitian sangat diperlukan, 

mengingat bahwa banyak yang menganggap matematika itu merupakan 

salah satu mata pelajaran yang sangat sulit, terutama bagi siswa yang 

mempunyai tingkat kecerdasan dibawah rata-rata. Selain itu juga dari 

psikologis dan IQ siswa. 

Akar penyebab yang lainnya bersumber dari media pembelajaran 

yang kurang mendukung. Kurangnya peralatan yang dapat menunjang 

proses belajar mengajar juga menghambat dalam penyampaian materi dan 
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itu berdampak bagi kemampuan siswa dalam menerima materi yang 

diberikan. 

Akar penyebab terakhir dari bervariasinya keaktifan belajar 

matematika yaitu bersumber dari lingkungan. Apabila siswa belajar dari 

lingkungan yang tenang maka dia dapat menerima materi yang 

disampaikan oleh guru dengan baik. Berbeda dengan siswa yang belajar di 

lingkungan yang gaduh dan kurang terawat maka akan mengganggu 

proses belajar mengajar dan menghambat dalam penerimaan materi yang 

diberikan oleh guru. 

Berdasarkan dari beberapa akar penyebab diatas dapat dikatakan 

bahwa akar penyebab yang paling dominan yaitu bersumber pada guru. 

Alternatif tindakan yang ditawarkan yaitu dengan menerapkan 

pembelajaran matematika dengan strategi pembelajaran college ball. 

Menurut Martina Wijayanti (2011) pembelajaran  dengan  strategi 

pembelajaran college ball adalah salah satu strategi pembelajaran aktif 

yang mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. Dalam pembelajaran ini 

siswa dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil dengan masing-masing 

anggota kelompok mempunyai tanggung jawab yang sama atas 

keberhasilan kelompoknya dalam memahami materi dan menjawab soal. 

Keunggulan dari pembelajaran college ball menurut Martina Wijayanti 

(2011) dapat menyebabkan  terbentuknya prestasi yang  lebih  mantap 

pada diri  siswa  terhadap materi  yang  telah diberikan.  Kegiatan  itu  

akan  membuat siswa  lebih  aktif  dan  kreatif  dalam membentuk  
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pengetahuannya  dan  pada akhirnya  pemahaman  siswa  terhadap konsep 

matematika siswa lebih baik lagi. 

Berdasarkan keunggulan dari strategi pembelajaran college ball 

diduga dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika dan hasil belajar 

matematika bagi siswa. 

 B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di 

atas maka dapat diketahui dua permasalahan yang muncul dalam 

penelitian. 

1. Apakah ada peningkatan keaktifan belajar matematika setelah 

menggunakan strategi pembelajaran college ball bagi siswa kelas VII 

A semester genap SMP Muhammadiyah 4 Sambi? 

2. Apakah ada peningkatan hasil belajar matematika setelah 

menggunakan strategi pembelajaran college ball bagi siswa kelas VII 

A semester genap SMP Muhammadiyah 4 Sambi? 

 C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum keaktifan dan hasil belajar matematika bagi siswa kelas 

VII A semester genap SMP Muhammadiyah 4 Sambi. 

2. Tujuan khusus 

Untuk meningkatkan kemampuan keaktifan dan hasil belajar 

matematika bagi siswa kelas VII A semester genap SMP 

Muhammadiyah 4 Sambi dengan menggunakan strategi college ball. 
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 D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian diharapkan terdapat dua manfaat yang 

diperoleh. 

1. Manfaat teoritis 

a. Menemukan teori/pengetahuan baru tentang peningkatan keaktifan 

melalui strategi pembelajaran college ball. 

b. Sebagai dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa 

1) Diharapkan siswa selalu aktif mengikuti pembelajaran 

matematika. 

2) Diharapkan adanya peningkatan keaktifan dan prestasi belajar 

siswa setelah diterapkan strategi pembelajaran college ball. 

b. Bagi guru  

Hasil penelitian ini diharapkan guru dapat memperbaiki kualitas 

layanan bimbingan individu atau pembelajaran 

c. Bagi sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan sekolah dapat memperbaiki kualitas 

layanan pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan 

profesionalisme guru. 

 


