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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dalam era modern semakin tergantung pada tingkat 

kualitas, antisipasi dari para guru untuk menggunakan berbagai sumber yang 

tersedia, mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa untuk mempersiapkan 

pembelajaran yang dapat menumbuhkan cara berfikir siswanya menjadi lebih 

kritis dan kreatif. Apa yang diajarkan hendaknya dipahami sepenuhnya oleh 

semua anak. UUSPN No.20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa.  

Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara pendidik dengan 

peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam 

lingkungan tertentu (Sukmadinata, 2003: 3). Pendidikan merupakan 

serangkaian peristiwa dengan adanya komunikasi antar manusia dan kerja 

sama antar unsur-unsur pendidikan didalamnya. Dalam proses pendidikan 

kegiatan belajar mengajar adalah suatu usaha yang diarahkan kepada suatu 

keberhasilan dan mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Di pihak lain 

kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu unsur pendidikan yang 

dipengaruhi oleh banyak faktor yang menentukan tingkat keberhasilan belajar 

dari peserta didik tersebut.  
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Paling dalam Abdurrahman (2003: 252) mengemukakan bahwa 

matematika adalah suatu cara untuk menemukan jawaban terhadap masalah 

yang dihadapi manusia, suatu cara menggunakan informasi, menggunakan 

pengetahuan tentang bentuk dan ukuran, menggunakan pengetahuan tentang 

menghitung, dan yang paling penting adalah memikirkan dalam diri manusia 

itu sendiri dalam melihat dan menggunakan hubungan-hubungan. Sehingga 

bidang studi matematika memang perlu dipelajari oleh semua siswa. 

Ada banyak alasan tentang perlunya siswa belajar matematika. 

Cornelius  dalam Abdurrahman (2003: 253) mengemukakan bahwa alasan 

perlunya belajar matematika adalah karena matematika merupakan sarana 

berpikir yang jelas dan logis, sarana untuk memecahkan masalah kehidupan 

sehari-hari, sarana mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi 

pengalaman, sarana untuk mengembangkan kreativitas, dan sarana untuk 

perkembangan budaya. Tetapi dalam kenyataannya matematika merupakan 

suatu dilema bagi siswa karena matematika dianggap sebagai ilmu pelajaran 

yang sulit untuk dipelajari, dipahami dan dimengerti.  

Di lapangan, banyak guru matematika yang menerapkan pembelajaran 

konvesional, pada prosesnya guru menerangkan materi dengan metode 

ceramah, siswa mendengarkan kemudian mencatat hal yang dianggap penting. 

Pembelajaran matematika yang cenderung textbook oriented memang 

cenderung abstrak dan kurang terkait dengan kehidupan sehari-hari sehingga 

konsep-konsep materi pelajaran kurang bisa dipahami oleh peserta didik.  



Dalam pembelajaran matematika diharapkan siswa benar-benar aktif. 

Sehingga berdampak pada ingatan siswa tentang apa yang dipelajari akan 

lama bertahan. Suatu konsep mudah dipahami dan diingat oleh siswa bila 

konsep tersebut disajikan melalui prosedur dan langkah-langkah yang tepat, 

jelas dan menarik. Keaktifan siswa merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan dalam belajar matematika. Namun, di sisi lain 

kita menghadapi kenyataan yang sangat memprihatinkan terhadap keaktifan 

dan hasil belajar siswa yang sangat kurang saat ini.  

Mencermati hal tersebut di atas guru harus memilih model atau 

pendekatan yang tepat yang dapat meningkatkan iklim pembelajaran yang 

aktif yang bermakna dan siswa lebih menguasai dan memahami pelajaran 

sehingga hasil belajar siswa meningkat. Sagala (2005: 87) berpendapat bahwa  

pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa 

dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari mereka 

sebagai anggota keluarga dan masyarakat.  

Diskusi kelompok merupakan suatu pengalaman belajar yang dapat 

diterapkan dalam segala bidang studi. Akan tetapi harus disesuaikan dengan 

tujuan instruksional yang akan dicapai serta bahan pelajaran yang diajarkan. 

Diskusi kelompok model Snow Ball merupakan salah satu strategi belajar 

mengajar dengan kadar keaktifan yang tinggi. Banyak hal yang harus kita 

perhatikan dalam diskusi kelompok, diantaranya materi, tempat duduk siswa 



serta banyaknya jumlah kelompok. Karena ketiga hal tersebut sangat 

berpengaruh dalam keefektifan diskusi itu sendiri. Sedangkan strategi 

pembelajaran model Snow Ball merupakan jenis pembelajaran yang dirancang 

untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap 

struktur kelas tradisional. 

Dengan berpijak pada beberapa persoalan yang ada, maka hal itulah 

yang mendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang membahas 

”Penerapan Pendekatan Konstektual Dengan Strategi Pembelajaran Tipe Snow 

Ball dalam Meningkatkan  Keaktifan Siswa dan Hasil Belajar Matematika”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, timbul beberapa permasalahan 

yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Adanya dilema bagi siswa karena matematika dianggap sebagai ilmu 

pelajaran yang sulit untuk dipelajari, dipahami dan dimengerti.  

2. Keaktifan siswa dan kemampuan guru sangat mempengaruhi keberhasilan 

dalam belajar. 

3. Penggunaan pendekatan dan strategi pembelajaran yang digunakan 

seorang guru matematika dalam pembelajaran masih bersifat monoton dan 

kurang bervariasi, sehingga membuat siswa kurang motivasi atau 

keinginan untuk belajar matematika.  

 

 



C. Pembatasan Masalah 

Untuk mengatasi luasnya masalah yang dibahas dan kesalahpahaman 

maksud serta demi keefektifan dan keefisienan penelitian ini, peneliti 

membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1.  Keaktifan siswa dalam belajar matematika dibatasi, yaitu keaktifan dalam 

bertanya kepada guru maupun teman, berinteraksi dalam diskusi 

kelompok, menjawab pertanyaan atau menyampaikan pendapat, 

mengerjakan soal latihan di depan kelas, dan mengerjakan soal diskusi di 

buku catatan. 

2. Hasil belajar siswa pada bidang studi matematika dibatasi dengan 

mencapai ketuntasan belajar dan memperoleh nilai di atas rata-rata kelas. 

3. Materi penelitian dibatasi pada pokok bahasan lingkaran dengan sub 

pokok bahasan unsur-unsur lingkaran, keliling lingkaran, luas lingkaran, 

dan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring dengan subyek 

penelitian adalah siswa SMP Muhammadiyah 8 Surakarta kelas VIII B.  

 

D. Perumusan Masalah 

Secara spesifik permasalahan ini dapat dirinci menjadi pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Adakah peningkatan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

matematika melalui penerapan pendekatan kontekstual dengan strategi 

pembelajaran tipe Snow Ball? 

2. Adakah peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan pendekatan 

kontekstual dengan strategi pembelajaran tipe Snow Ball? 



E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.  Untuk mengetahui keaktifan siswa selama proses pembelajaran melalui 

pendekatan kontekstual dengan strategi pembelajaran tipe Snow Ball. 

2.  Untuk mengetahui hasil belajar siswa pada bidang studi matematika 

melalui penerapan pendekatan kontekstual dengan strategi pembelajaran 

tipe Snow Ball. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, penelitian ini memberikan sumbangan pada dunia 

pendidikan dalam pengajaran matematika bahwa penerapan pendekatan 

kontekstual dengan model pembelajaran kooperatif tipe Snow Ball dapat 

digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan keaktifan siswa dan hasil 

belajar matematika siswa. 

Secara khusus semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat 

antara lain : 

a. Sebagai pijakan untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang 

menggunakan pendekatan kontekstual dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan 

b. Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian yang sejenis 

 

 



2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai masukan bagi guru dan sekolah untuk menerapkan model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

siswa. 

b. Memberikan pengalaman langsung pada siswa sebagai objek 

penelitian, sehingga diharapkan siswa memperoleh pengalaman 

tentang kebebasan dalam belajar matematika secara aktif, kreatif dan 

menyenangkan. 

c. Bagi penulis dapat memperoleh pengalaman langsung dalam 

menerapkan pembelajaran matematika melalui pendekatan kontekstual 

dengan model strategi pembelajaran tipe Snow Ball. 

 
 


