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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sumber daya insani yang sepatutnya mendapat 

perhatian terus menerus dalam upaya peningkatan mutunya. Peningkatan mutu 

pendidikan berarti pula peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu 

perlu di lakukan pembaruan dalam bidang pendidikan dari waktu ke waktu tanpa 

henti. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka peningkatan mutu 

pendidikan suatu hal yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan di 

segala aspek kehidupan manusia. Sistem pendidikan nasional senantiasa harus 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi baik di 

tingkat lokal, nasional, maupun global (Mulyasa, 2006: 4).  

Keberhasilan dunia pendidikan pada abad-21 akan tergantung terutama 

pada sejauh mana kita mengembangkan ketrampilan-ketrampilan yang tepat 

untuk menguasai kekuatan kecepatan kompleksitas dan ketidakpastian yang 

saling berhubungan satu dengan yang lain. Oleh karena itu bidang pendidikan 

perlu dan harus mendapatkan perhatian, penanganan dan prioritas secara 

sungguh-sungguh baik oleh pemerintah, masyarakat pada umumnya dan para 

pengelola pendidikan pada khususnya. 

Proses pembelajaran tersusun atas sejumlah komponen atau unsur yang 

saling berkaitan satu dengan lainnya. Interaksi antara guru dan peserta didik pada 

saat proses belajar mengajar memegang peran penting dalam mencapai tujuan 
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yang diinginkan. Kemungkinan kegagalan guru dalam menyampaikan materi 

disebabkan saat proses belajar mengajar guru kurang membangkitkan perhatian 

dan aktivitas peserta didik dalam mengikuti pelajaran khususnya matematika. 

Adakalanya guru mengalami kesulitan membuat siswa memahami materi yang 

disampaikan sehingga hasil belajar matematika rendah. 

Keberhasilan pembelajaran matematika dapat diukur dari keberhasilan 

siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Keberhasilan itu dapat 

dilihat dari tingkat pemahaman, penguasaan materi, serta prestasi belajar siswa. 

Semakin tinggi pemahaman dan penguasaan materi serta prestasi belajar maka 

semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pembelajaran.  

Dari hasil pengamatan pengajaran matematika di SMP Negeri 2 Trucuk di 

temukan beberapa kelemahan diantaranya adalah prestasi belajar matematika 

yang dicapai siswa masih rendah. Hal ini di pengaruhi oleh faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi siswa khususnya pada siswa kelas VII F dalam 

pembelajaran matematika antara lain: 1) keaktifan siswa kelas VII F dalam 

mengikuti pembelajaran masih belum tampak, 2) siswa jarang mengajukan 

pertanyaan, meskipun guru sering memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami, 3) keaktifan dalam mengerjakan 

soal-soal latihan pada proses pembelajaran yang masih kurang, 4) siswa di kelas 

VII F juga kurang mampu menuliskan apa yang diketahui, di tanyakan dan 

menentukan rumus yang tepat untuk menyelesaikan masalah. 
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Selain dari faktor siswa dalam proses pembelajaran, peran guru juga 

sangat penting. Pada kondisi awalnya cara guru mengajar di SMP Negeri 2 

Trucuk khususnya guru matematika rata-rata mengajar dengan metode ceramah 

dan mengharapkan siswa duduk, diam dengan mencatat dan hafal. Pola 

penyampaian guru yang tidak terstruktur sehingga dalam pemahamannya siswa 

mengalami kesulitan dalam memahami materi. 

 Mengingat dalam pembelajaran itu melibatkan aktifitas mendengar, 

menulis, membaca merepresentasi dan diskusi untuk mengkomunikasikan suatu 

masalah khususnya matematika maka diskusi kelompok perlu dikembangkan. 

Dengan menerapkan diskusi kelompok diharapkan aspek – aspek komunikasi bisa 

dikembangkan sehingga bisa meningkatkan hasil belajar siswa. 

Tingkat pemberian materi yang bertingkat dari yang mudah ke tingkat 

yang sulit diharapkan siswa dapat memahami dan menguasai materi secara 

berjenjang sesuai kelas dan usianya. Agar hal ini bisa tercapai maka para 

penyusun kurikulum mencoba membuat suatu peta konsep untuk setiap bidang 

materi bahasan. Peta konsep ini diusahakan berkesinambungan sehingga proses 

pemahaman siswa tentang suatu materi tidak terputus. Peta konsep juga akan 

membuat suatu keterkaitan materi dapat tergambar dengan jelas dan bisa 

dipahami oleh para pendidik. 

Selain pemberian peta konsep salah satu alternative lainnya untuk 

mengatasi permasalahan di atas adalah Penggunaan strategi mengajar, pemilihan 

strategi pembelajaran yang menarik dan dapat memicu siswa untuk ikut serta 
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secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar yaitu model pembelajaran aktif.  

Pada dasarnya pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak 

peserta didik untuk belajar secara aktif. Dimana peserta didik di ajak untuk turut 

serta dalam proses pembelajaran, tidak hanya mental akan tetapi juga melibatkan 

fisik. Salah satu model pembelajaran aktif yang dapat mengatasi permasalahan 

tersebut yaitu strategi snowball throwing. 

Dalam pendekatan pembelajaran aktif ini siswa di harapkan mampu 

mengembangkan kreativitas dalam menyelesaikan soal matematika. Karena 

kreativitas itu merupakan kemampuan individu untuk menciptakan sesuatu hal 

yang baru dan berbeda. Kreativitas setiap siswa berbeda – beda, siswa yang 

memiliki kreativitas tinggi mampu belajar dengan baik, dapat menciptakan cara 

belajar dengan baik, dapat menciptakan cara belajar dengan mudah serta mampu 

memahami, menyelesaikan soal-soal yang dihadapi  dalam belajar sehingga 

berpengaruh terhadap prestasi belajar yang dicapai.  

Strategi pembelajaran Snowball Throwing merupakan suatu cara 

penyajian pelajaran dengan cara siswa berkreatifitas membuat soal matematika 

dan menyelesaikan soal yang telah dibuat oleh temannya dengan sebaik- baiknya. 

Penerapan model Snowball Trowing ini dalam pembelajaran matematika 

melibatkan siswa untuk dapat berperan aktif dengan bimbingan guru, agar 

peningkatan kemampuan siswa dalam memahami konsep dapat terarah lebih baik. 

Berdasarkan uraian diatas tentang permasalahan dalam pembelajaran matematika, 

penulis menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Snowball Throwing 
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yang di sertai dengan pemberian peta konsep merupakan salah satu upaya 

meningkatkan pemahaman dan kreativitas siswa khususnya pada siswa SMP. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan umum yang dicari 

jawabannya melalui penelitian ini adalah  

1. Bagaimana cara pembuatan peta konsep sehingga dapat membantu siswa 

mempermudah ingatan siswa dalam mempelajari materi segi empat? 

2. Apakah proses pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi 

snowball throwing dapat meningkatkan kreativitas siswa pada siswa kelas VII 

F SMP Negeri 2 Trucuk? 

3. Apakah proses pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi 

snowball throwing dapat meningkatkan prestasi belajar pada siswa kelas VII F 

SMP Negeri 2 Trucuk? 

C. Pemecahan Masalah 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pemecahan masalah yang akan 

di lakukan agar dapat meningkatkan kreativitas siswa adalah dengan melakukan 

pembelajaran matematika melalui strategi snowball throwing. 

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut. 

1. Peneliti mempersiapkan buku acuan yang sering di pakai oleh siswa serta 

sarana pembelajaran yang mendukung dengan mempertimbangkan masukan 

dari guru kelas VII. 
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2. Pembelajaran di lakukan dengan langkah: 

a. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan. 

b. Guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing 

ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi. 

c. Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-

masing, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru 

kepada temannya 

d. Kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar kerja untuk 

menuliskan pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah 

dijelaskan oleh ketua kelompok. 

e. Kemudian kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu 

siswa ke siswa yang lain selama kurang lebih 5 menit. 

f. Setelah siswa mendapat satu bola / satu pertanyaan diberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis 

dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian. 

g. Guru memberikan kesimpulan. 

h. Evaluasi 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Mendeskripsikan cara pembuatan peta konsep agar dapat mempermudah 

ingatan siswa dalam mempelajari materi. 

2. Untuk meningkatkan kreativitas siswa agar pembelajaran tidak terkesan 
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membosankan dengan menggunakan strategi snowball throwing. 

3. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui strategi snowball throwing. 

E. Manfaat penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di capai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara 

langsung maupun tidak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan 

sumbangan kepada pembelajaran matematika, terutama terhadap peningkatan 

hasil belajar matematika siswa. Serta secara khusus penelitian ini memberikan 

kontribusi pada strategi pembelajaran matematika yang berupa pergeseran 

dari pembelajaran yang tidak hanya mementingkan hasil menuju 

pembelajaran tetapi juga mementingkan prosesnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberi masukan kepada guru dalam menentukan strategi mengajar yang 

tepat, yang dapat menjadi alternatif lain dalam mata pelajaran matematika. 

b. Memberi sumbangan informasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

Sekolah Menengah 

c. Memberi masukan kepada siswa untuk meningkatkan kreativitas 

belajarnya, megoptimalkan kemampuan berfikir positif dalam 

mengembangkan diri di tengah – tengah lingkungan dalam meraih 
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keberhasilan belajar. 

d. Bahan pertimbangan, masukan atau referensi untuk penelitian lebih lanjut.   

F. Definisi Istilah 

1. Kreativitas  

Kreativitas belajar matematika merupakan proses berpikir dimana 

siswa berusaha untuk menemukan berbagai masalah, gagasan atau ide, 

menemukan hubungan antar konsep matematika yang diperlukan dalam 

memecahkan masalah dan menemukan berbagai metode atau cara dalam 

memecahkan masalah untuk menghasilkan produk berupa penyelesaian 

masalah. 

Perubahan kreativitas siswa dapat kita lihat dari beberapa aspek yaitu 

siswa bertanya, mengerjakan soal di depan kelas dan mengemukakan ide. 

Indikator untuk mengetahui adanya peningkatan kreativitas siswa, yaitu: 

a. Menemukan cara lain dalam menyelesaikan masalah 

b. Mempunyai ide dalam memecahkan masalah 

c. Bertanya apa yang belum diketahui atau penasaran terhadap 

sesuatu. 

d. Pada saat ujian mengerjakan tugas dengan sungguh – sungguh 

e. Merangkum materi, mencoret – coret ide untuk menyelesaikan 

masalah yang belum dipecahkan. 

f. Menjawab pertanyaan  guru, mampu mengemukakan ide atau 

pendapat dengan jelas. 
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2. Strategi Snowball throwing  

Model Pembelajaran Snowball Throwing adalah model pembelajaran 

yang melatih siswa untuk lebih tanggap menerima pesan dari orang lain, dan 

menyampaikan pesan tersebut kepada temannya dalam satu kelompok. 

Lemparan pertanyaan tidak menggunakan tongkat seperti model pembelajaran 

Talking Stik akan tetapi menggunakan kertas berisi pertanyaan yang diremas 

menjadi sebuah bola kertas lalu dilempar-lemparkan kepada siswa lain. Siswa 

yang mendapat bola kertas lalu membuka dan menjawab pertanyaannya. 

Langkah-langkah pembelajarannya : 

1. Guru menyampaikan pengantar materi yang akan disajikan, dan KD yang 

ingin dicapai. 

2. Guru membentuk siswa berkelompok, lalu memanggil masing-masing 

ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi. 

3. Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing, 

kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada 

temannya. 

4. Kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja, untuk 

menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah 

dijelaskan oleh ketua kelompok 

5. Kemudian kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola dan 

dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain selama ± 15 menit. 
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6. Setelah siswa dapat satu bola/satu pertanyaan diberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas 

berbentuk bola tersebut secara bergantian 

7. Evaluasi. 

8. Penutup. 

3. Peta konsep  

Peta konsep merupakan suatu bagan skematik untuk menggambarkan 

suatu pengertian konseptual seseorang dalam suatu rangkaian pernyataan. Peta 

konsep bukan hanya menggambarkan konsep-konsep yang penting, melainkan 

juga menghubungkan antara konsep-konsep itu. 

Seperti sudah kita ketahui bahwa setiap siswa mempunyai latar 

belakang yang berbeda baik itu dari aspek kebudayaan, asal usulnya maupun 

pengalaman sehari-hari yang didapatnya. Hal tersebut bisa mempengaruhi 

kemampuan siswa untuk memahami suatu konsep matematika. Untuk 

menjembatani perbedaan latar belakang yang mempengaruhi siswa dalam 

kemampuan konsep matematikanya maka penyusunan  peta konsep sangatlah 

diperlukan,peta konsep berfungsi antara lain: 

1. memberikan gambaran tentang kedalaman dan keluasan suatu 

konsep   yang perlu diajarkan kepada siswa. 

2. dapat dipergunakan untuk menyiapkan urutan konsep-konsep dan 

pengorganisasian pembelajaran menjadi sistematik. 




