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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memerlukan guru dan murid 

karena salah satu unsur dalam melaksanakan proses belajar mengajar yang 

merupakan dua bentuk kegiatan yang tidak dapat dipisahkan antar satu 

dengan lainnya. 

Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam 

interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Jadi kebiasaan cara belajar berpengaruh pada hasil yang 

diinginkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi belajar ada dua yaitu faktor 

intern dan faktor ekstern. Faktor intern meliputi faktor jasmaniah, faktor 

psikologi, dan faktor kelelahan. Faktor lain adalah faktor ekstern, contohnya 

faktor keluarga, faktor sekolah serta faktor masyarakat. 

Setiap anak mempunyai karakteristik yang beragam. Salah satu anak 

dapat menempuh kegiatan belajarnya secara lancar dan berhasil tanpa 



mengalami berbagai kesulitan, sedangkan tidak sedikit pula siswa yang justru 

dalam belajarnya mengalami kesulitan. Kesulitan belajar siswa ditunjukkan 

oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar, dan 

dapat bersifat psikologis, sosiologis maupun fisiologis sehingga pada 

akhirnya menyebabkan prestasi belajar yang dicapai berada kurang 

memuaskan. 

Pada umumnya guru menyadari bahwa matematika sering dipandang 

sebagai mata pelajaran yang kurang diminati, ditakuti, dan membosankan 

oleh sebagian besar siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil prestasi belajar yang 

dicapai siswa kurang memuaskan dan siswa sering mengangap pelajaran 

matematika sebagai momok bagi mereka. 

Berkaitan dengan masalah-masalah di atas pembelajaran yang terjadi 

di SMP Negeri 2 Karangdowo. Setelah peneliti melakukan observasi 

pendahuluan ditemukan permasalahan antara lain: 1) antusias siswa dalam 

mengikuti pembelajaran masih rendah, 2) hanya sebagian kecil siswa yang 

mau memberi tanggapan dari guru atau siswa lain, 3) hanya sebagian kecil 

siswa yang mau menjawab pertnyaan dari guru atau sisa lain, 4) siswa tidak 

berani mengajukan pertanyaan, walaupun guru sering meminta agar siswa 

bertanya jika ada hal-hal yang belum atau kurang paham, 5) rendahnya nilai 

belajar matematika bangun ruang. 

Minat siswa dalam pembelajaran matematika sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan belajarnya, dimana jika minat belajar siswa baik maka 

hasil yang diperoleh pun baik pula. Hasil belajar merupakan hasil dari suatu 



interaksi tindak belajar dan tindak mengajar, diwujudkan dalam bentuk angka 

yang disebut nilai. Bila minat belajar yang dimiliki siswa sangat baik maka 

akan diperoleh nilai yang optimal. 

Penggunaan metode mengajar yang tidak sesuai atau kurang tepat 

sangat mempengaruhi peningkatan minat dan pretasi belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika sehingga siswa tidak dapat dengan mudah 

memahami dan menguasai materi yang disampaikan. Supaya kegiatan belajar 

mengajar mencapai tujuan seoptimal mungkin, guru diharapkan memiliki 

kemampuan-kemampuan yang diperlukan siswa, menguasai materi yang akan 

diajarkan, mampu mengklasifikasikan macam-macam metode mengajar dan 

menguasai teknik-teknik mengajar. Penentuan metode bagi guru merupakan 

hal yang cukup penting. Keberhasilan siswa akan banyak bergantung kepada 

metode yang digunakan oleh guru. 

Untuk mengantisipasi masalah di SMP Negeri 2 karangdowo yang 

berkelanjutan maka perlu dicarikan formula pembelajaran pembelajaran yang 

tepat, sehingga dapat meningkatkan minat dan prestasi siswa dalam 

pembelajaran matematika. Para guru terus berusaha menyusun dan 

menerapkan berbagai model yang variasi agar siswa tertarik dan bersemangat 

dalam belajar matematika, salah satu diantaranya dengan menerapkan 

pembelajaran Snowball Throwing berbasis tugas terstruktur. 

Pembelajaran Snowball Throwing merupakan suatu pembelajaran di 

mana setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Langkah-langkah 

pembelajaran melalui pembelajaran Snowball Throwing yaitu guru 



menyampaikan pengantar materi yang akan disajikan dan KD yang akan 

dicapai, guru membentuk siswa berkelompok, lalu memanggil masing-masing 

ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi, masing-masing 

ketua kelompok kembali ke kelompoknya kemudian menjelaskan materi yang 

diberikan guru kepada temannya. Kemudian masing-masing kelompok 

diberikan satu lembar kertas kerja untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja 

yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok, kertas 

yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu 

siswa ke siswa yang lain selama ± 5 menit, setelah masing-masing kelompok 

dapat satu bola atau pertanyaan diberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut 

secara bergantian. 

Tugas adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh seseorang pada 

orang lain untuk diselesaikan dalam waktu tertentu. Struktur berarti 

bagaimana sesuatu disusun, susunan, bangunan, kerangka metode ini 

diberikan karena dirasakan bahan pelajaran terlalu banyak sementara waktu 

sedikit. Jadi tugas terstruktur adalah tugas yang diberikan guru pada siswa, 

yaitu disajikan dalam bentuk soal latihan. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

meneliti tentang “Peningkatan Minat dan Prestasi Matematika Bangun Ruang 

Melalui Pembelajaran Snowball Throwing Berbasis Tugas Terstruktur”.  

 

 



B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang dikemukakan 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah ada peningkatan minat belajar matematika siswa dengan 

menggunakan pembelajaran Snowball Throwing berbasis tugas 

terstruktur. 

2. Apakah ada peningkatan prestasi belajar matematika siswa setelah 

menggunakan pembelajaran Snowball Throwing berbasis tugas 

terstruktur. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan proses 

pembelajaran melalui pembelajaran Snowball Throwing Berbasis tugas 

terstruktur yang dilakukan oleh guru matematika. Selain itu penelitian ini juga 

bertujuan untuk mendeskripsikan prestasi belajar siswa. 

Secara khusus tujuan penelitian ini dirinci menjadi dua yaitu : 

1. Mendeskripsikan peningkatan minat belajar matematika siswa setelah 

dilaksanakan pembelajaran Snowball Throwing berbasis tugas terstruktur.  

 Minat belajar matematika diamati dari lima indikator, yaitu :  

a. Antusiasme siswa dalam mengikuti pelajaran. 

b. Memberi tanggapan dari guru atau siswa lain. 

c. Menjawab pertanyaan. 

d. Mengajukan pertanyaan. 



2. Mendeskripsikan peningkatkan prestasi belajar matematika siswa setelah 

dilaksanakan pembelajaran Snowball Throwing berbasis tugas terstruktur. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis berharap semoga hasil penelitian dapat 

memberikan manfaat konseptual utamanya kepada pembelajaran matematika. 

Di samping itu juga kepada penelitian peningkatan mutu proses dan hasil 

pembelajaran matematika SMP. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

a. Sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan minat dan 

prestasi belajar matematika siswa melalui Pembelajaran snowball 

throwing berbasis tugas terstruktur. 

b. Bagi siswa agar dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar 

matematika bangun siswa. 

2. Manfaat Praktis 

 Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

a. Bagi penulis, dapat memperoleh pengalaman langsung dalam 

menerapkan pembelajaran matematika melalui pembelajaran 

Snowball Throwing berbasis tugas terstruktur. 

b. Bagi guru, dapat digunakan sebagai bahan masukan khususnya 

bagi guru kelas VIII tentang suatu alternatif pembelajaran 

matematika untuk meningkatkan minat dan perstasi belajar 

matematika bangun ruang melalui Pembelajaran Snowball 

Throwing. 



c. Bagi siswa terutama sebagai subyek penelitian, diharapkan dapat 

lebih termotivasi dan berminat dalam mengikuti proses 

pembelajaran, dan juga dapat meningkatkan prestasi belajar 

matematika. 

 

 


