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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan mata pelajaran pokok yang memiliki peranan 

penting dalam pendidikan. Matematika diberikan pada semua jenjang 

pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Matematika 

di sekolah dianggap berhasil apabila setiap siswa memahami apa yang 

dijelaskan guru. Keberhasilan proses pembelajaran merupakan hal utama 

yang diinginkan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah. Dalam proses 

pembelajaran komponen utama adalah guru dan siswa. Tapi pada kenyataan 

masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran 

matematika. 

Matematika dianggap sulit oleh sebagian siswa untuk dipahami dan 

dikerjakan. Menyadari akan peran penting pelajaran matematika dalam 

pendidikan, maka matematika selayaknya merupakan kebutuhan dan 

menjadi kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan ini bisa kita sebut 

pembelajaran. Pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti proses, cara, 

perbuatan mempelajari (Agus Suprijono, 2013:13). Supaya siswa lebih 

memahami apa yang dijelaskan guru mereka harus belajar.  

Harold Spears (dalam Agus Suprijono, 2013: 2) mengemukakan 

“Learning is to observe, to read, to initiate, to try something themselves, to 

listen, to follow direction. “(belajar adalah mengamati, membaca, meniru, 
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mencoba sesuatu , mendengarkan, mengikuti arah tertentu). Belajar adalah 

“the process of acquiring knowledge.”(proses mendapatkan pengetahuan) 

Reber(dalam Agus Suprijono, 2013:3). Sehingga diperlukan adanya usaha 

mengamati, membaca, mendengarkan dan melakukan untuk mengubah 

tingkah laku siswa dalam interaksi dengan lingkungannya. Dengan adanya 

kegiatan yang dilakukan siswa dalam belajar maka hasil yang diperoleh 

akan maksimal. 

Karakter penting yang harus dibangun agar anak didik dapat meraih 

keberhasilan, baik di sekolah maupun setelah lulus, adalah kemampuan 

dalam menjalin kerja sama dengan teman–temannya. Kemampuan dalam 

menjalin kerja sama ini dapat dilatihkan kepada anak didik dengan sering 

membuat kerja kelompok pada saat proses belajar mengajar. Di dalam kerja 

kelompok pun seorang guru mesti berupaya agar masing-masing anak didik 

dapat secara aktif terlibat dalam kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian, 

para anak didik akan belajar untuk bisa bekerja sama antara satu dengan 

yang lainnya (Azzet, 2011: 43).   

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan ketrampilan. Menurut Gagne (dalam 

Agus Suprijono, 2013:5) hasil belajar berupa: 1) informasi verbal, 2) 

ketrampilan intelektual, 3) strategi kognitif, 4) ketrampilan motorik dan 5) 

sikap. Yang harus diingat, hasil belajar adalah perubahan perilaku secara 

keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. 
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Begitu pula dengan pembelajaran, pembelajaran harus dilaksanakan 

oleh guru dan siswa dengan maksimal supaya memperoleh perubahan yang 

besar dan positif. Belajar dan pembelajaran saling berkaitan untuk 

menjadikan proses pembelajaran di kelas lebih bermakna. Untuk itu dalam 

kegiatan belajar, dalam pembelajaran harus memperhatikan prinsip - prinsip, 

yaitu: 1) kesiapan belajar, 2) perhatian, 3) motivasi, 4) keaktifan belajar, 5) 

mengalami sendiri, 6) pengulangan, 7) materi pelajaran yang menantang, 8) 

balikan atau penguatan, 9) perbedaan individual ( Hamdani, 2010: 22).   

Berdasarkan observasi pendahuluan di SMP Islam Sultan fattah  

Salatiga pada siswa kelas VIIIB semester genap tahun ajaran 2013/ 2014 

yang berjumlah 26 siswa ditemukan adanya masalah kerja sama, yaitu 

tanggung jawab secara bersama – sama menyelesaikan pekerjaan 15,4%, 

saling berkontribusi 15,4% dan pengerahan kemampuan secara maksimal 

23,1%. Sedangkan untuk hasil belajar, nilai siswa yang tuntas dilihat dari 

KKM adalah 12,4%. Akar penyebab bervariasinya kerja sama dan hasil 

belajar siswa adalah bersumber dari guru yang berperan sebagai fasilitator 

dalam proses pembelajaran matematika.  

Dalam proses pembelajaran guru masih menggunakan strategi 

pembelajaran yang konvensional dan monoton. Guru belum menerapkan 

strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Guru di dalam pembelajaran 

hanya menggunakan strategi yang biasa digunakan sehingga siswa merasa 

bosan dengan pembelajaran. Ketidaksesuaian strategi pembelajaran yang 
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diterapkan guru dengan materi pembelajaran dan kondisi siswa juga akan 

berpengaruh terhadap kerja sama dan hasil belajar siswa.  

Hasil penelitian terdahulu sudah banyak yang memberikan alternatif 

peningkatan kerja sama dan hasil belajar siswa, tetapi sampai saat ini kerja 

sama dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika belum sesuai 

dengan harapan.  

 Berdasarkan akar penyebab yang paling dominan dapat diajukan 

alternatif tindakan yaitu menerapkan strategi College Ball. Strategi ini 

adalah satu putaran pengulangan yang standar terhadap materi pelajaran 

(Mel Silberman, 2009: 251). Ia memperbolehkan pengajar untuk 

mengevaluasi keluasan materi yang telah dikuasai peserta didik, dan 

berfungsi untuk menguatkan kembali, mengklarifikasi, dan meringkas poin-

poin kunci. Metode College Ball merupakan strategi belajar mengajar yang 

dikembangkan oleh Mel Silberman sebagai cabang dari pembelajaran Active 

Learning sebagai metode kerja kelompok. 

(Syaiful Sagala, 2010:216)kelebihan dari metode kerja kelompok, 

yaitu: 1) Membiasakan siswa bekerja. 2) Kesadaran akan adanya kelompok 

menimbulkan rasa kompetitif yang sehat. 3) Guru tidak perlu mengawasi 

masing-masing murid secara individual. 4) Melatih ketua kelompok menjadi 

pemimpin yang bertanggung jawab dan membiasakan anggota – anggotanya 

untuk melaksanakan tugas kewajiban. 

 Berdasarka uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Penerapan Strategi Pembelajaran College Ball 
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untuk Meningkatkan Kerja Sama dan Hasil Belajar Matematika Pada Siswa 

Kelas VIIIB Semester Genap SMP Islam Sultan Fattah Salatiga Tahun 

Ajaran 2013/2014” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

diperoleh dua rumusan masalah. 

1. Apakah melalui strategi pembelajaran College Ball dapat meningkatkan 

kerja sama pada siswa kelas VIIIB Semester Genap SMP Islam Sultan 

Fattah Salatiga tahun ajaran  2013/2014? 

2. Apakah melalui strategi pembelajaran College Ball dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika pada siswa kelas VIIIB Semester Genap SMP 

Islam Sultan Fattah Salatiga tahun ajaran  2013/2014? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

a) Untuk  meningkatkan kerja sama dalam pembelajaran matematika 

pada siswa kelas VIIIB semester genap SMP Islam Sultan Fattah 

Salatiga tahun ajaran 2013/2014.  

b) Untuk  meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 

VIIIB semester genap SMP Islam Sultan Fattah Salatiga tahun ajaran 

2013/2014.  
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2. Tujuan Khusus 

a) Untuk  meningkatkan kerja sama dalam pembelajaran matematika 

pada siswa kelas VIIIB semester genap SMP Islam Sultan Fattah 

Salatiga tahun ajaran 2013/2014 melalui strategi pembelajaran 

College Ball. 

b) Untuk  meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 

VIIIB semester genap SMP Islam Sultan Fattah Salatiga tahun ajaran 

2013/2014 melalui strategi pembelajaran College Ball. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a) Dapat meningkatkan kerja sama dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui strategi pembelajaran College 

Ball. 

b) Sebagai dasar untuk meningkatkan kerja sama dan hasil belajar 

dalam pembelajaran matematika.  

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi siswa 

Hasil penelitian ini dapat digunakan para siswa untuk 

memperbaiki atau meningkatkan kerja sama dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran matematika.  
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b) Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh guru untuk 

memperbaiki kualitas strategi pembelajaran College Ball dan dapat 

digunakan untuk memperluas pengetahuan tentang strategi 

pembelajaran dalam rangka meningkatkan kerja sama dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 

c) Bagi sekolah 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh kepala sekolah 

untuk memperbaiki kualitas layanan pembinaan berkelanjutan dan 

peningkatan profesionalisme guru. 

 


