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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki posisi sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan 

dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu pendidikan adalah hal penting 

yang harus ditempuh manusia untuk mengembangkan potensi pada dirinya 

baik potensi secara fisik maupun potensi psikis sehingga setiap manusia 

mampu menghadapi perubahan yang terjadi pada dirinya. Untuk melakukan 

perubahan dalam aspek kehidupan setiap manusia menuju peningkatan 

kualitas diri yaitu dengan menempuh pendidikan sehingga setiap manusia 

mampu mengubah pola pikir dan mampu meningkatkan kualitas hidup agar 

menjadi lebih baik. Tujuan pendidikan nasional disesuaikan dengan tuntutan 

pembangunan dan perkembangan Bangsa Indonesia sehingga tujuan 

pendidikan bersifat dinamis (Widodo, 2013). 

Pendidikan tidak terlepas  dari yang namanya peserta didik dan pendidik. 

Pendidik dan peserta didik adalah satu kesatuan dalam menggerakkan suatu 

pendidikan. Usaha pemberian pendidikan dengan mentransfer pengetahuan, 

wawasan, ketrampilan dan keahlian untuk peserta didik merupakan suatu hal 

yang dilakukan oleh pendidik melalui suatu proses pembelajaran. Hal tersebut 

merupakan sebuah usaha agar terwujudnya suasana belajar dan proses 

pembelajaran. Menurut Trianto (2013: 17) Pembelajaran adalah suatu 

interaksi dua arah antara pendidik dan peserta didik, dimana antara pendidik 

dan peserta didik terjadi komunikasi yang intens dan terarah menuju pada 

suatu target yang telah ditetapkan. Pembelajaran juga merupakan upaya yang 

dilakukan oleh pendidik untuk membantu peserta didik dalam belajar.  

Usaha agar terwujudnya suasana belajar dan kegiatan pembelajaran 

dibutuhkan sebuah aktivitas, hal ini dikarenakan tanpa adanya aktivitas proses 

belajar tidak mungkin berlangsung. Menurut Apriliawati (2011: 34) Aktivitas 

belajar adalah kegiatan yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran. 

Aktivitas siswa dalam suatu proses kegiatan pembelajaran ini menunjukakan 
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adanya motivasi ataupun keinginan siswa untuk belajar dan mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

Normala (2017) dalam penelitiannya menunjukan kegiatan belajar 

mengajar peserta didik kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Misalnya, 

kurang berani untuk mengajukan sebuah pertanyaan, kurang percaya diri 

untuk mengungkapkan pendapat, serta aktivitas di dalam kelas hanya sebatas 

menyimak buku, mengerjakan soal dan mengerjakan latihan yang diberikan 

oleh guru. Menurut Jean piaget dalam Rohani (2010:8-9) menjelaskan bahwa 

aktivitas atau kegiatan yaitu apabila siswa melakukan sesuatu yang menuju 

arah perkembangan jasmani dan kejiwaan. Bendasarkan pada pandangan 

pakar tentang aktivitas belajar. Aktivitas belajar yakni seluruh aktivitas siswa 

dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. 

Kegiatan fisik berupa keterampilan-keterampilan dasar, sedangkan kegiatan 

psikis berupa keterampilan terintegrasi. 

Tidak hanya aktivitas belajar saja, peran komunikasi dalam suatu proses 

pembelajaranpun sangat penting dalam menciptakan suatu kegiatan belajar 

yang baik. Hal ini dilakukan agar peserta didik menjadi penerus bangsa yang 

yang memiliki kemampuan, keahlian dan potensi untuk memajukan kehidupan 

bangsa.  Dengan demikian peserta didik harus dimodali dengan hal-hal yang 

bermanfaat khususnya dalam bersosialisasi dalam kehidupan. Salah satu aspek 

yang perlu diajarkan adalah bagaimana mereka mampu untuk mengungkapkan 

pemikirannya baik secara tulisan maupun lisan, sehingga mereka mampu 

berinteraksi dengan masyarakat. Tidak hanya di lingkungan masyarakat saja, 

namun peserta didik dapat belajar berkomunikasi dengan baik di lingkungan 

keluarga dan juga dapat belajar berkomunikasi di sekolah. Di sekolah peserta 

didik dapat berkomunikasi dengan teman sebaya, guru, dan seluruh warga 

sekolah tersebut. 

Di lingkungan sekolah berkomunikasi merupakan hal yang pasti dilakukan 

ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran. Menurut Majid (2012: 257) 

Komunikasi merupakan suatu proses yang melibatkan dua orang atau lebih 

dan di dalamnya terjadi pertukaran informasi dalam rangka mencapai tujuan 
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tertentu. Dengan adanya komunikasi pendidik dan peserta didik akan 

membentuk sebuah pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Dengan begitu 

kemampuan berkomunikasi peserta didik sangat berpengaruh pada proses 

pembelajaran di sekolah. Kemampuan komunikasi dibutuhkan seorang peserta 

didik untuk mengembangkan kemampuan dalam mengkomunikasikan ide atau 

gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain. Kesulitan peserta 

didik dalam mempelajari matematika yaitu kerena matematika menurut 

peserta didik merupakan mata pelajaran yang megharuskan peserta didik 

untuk berfikir logis, matematis dan reflektif serta membutuhkan usaha yang 

teliti, tekun, dan bersungguh-sungguh. 

Proses pembelajaran matematika dapat diikuti dengan baik dan dapat 

menarik perhatian perserta didik apabila dalam penggunaan metode 

pembelajarannya sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah serta tingkat 

perkembangan perserta didik dan sesuai dengan materi pembelajaran. Belajar 

matematika berkaitan dengan belajar konsep-konsep abstrak, dan siswa 

merupakan makluk psikologis (Marpaung, 1999).  

Oleh karena itu, pembelajaraan matematika harus dilandaskan atas 

karakteristik matematika dan perserta didik itu sendiri. Banyak model 

pembelajaran yang dapat diterapkan oleh pendidik dalam upaya mengatasi 

masalah yang ada, salah satunya adalah dengan menerapkan model 

pembelajaran Snowball Throwing. Model pembelajaran Snowball Throwing 

merupakan model pembelajaran yang di gunakan untuk mengasah 

kemampuan kepemimpinan peserta didik dalam kelompok dan keterampilan, 

membuat dan menjawab pertanyaan melalui suatu permainan imajinatif 

dengan membentuk dan melempar bola salju.  Dengan model ini peserta didik 

dapat bertanya, peserta didik dapat mengemukakan pendapat, untuk 

menumbuhkan jiwa kepemimpinan serta membuat peserta didik tetap 

melakukan kegiatan belajar dengan baik, sehingga peserta didik yang kurang 

paham terhadap materi yang disampaikan akan menjadi lebih mengerti karena 

adanya kegiatan yang dilakukan secara rutin dan terus- menerus.  
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Dengan menggunakan model pembelajaran ini diharapkan antusiasme 

peserta didik selama proses pembelajaran dapat meningkatkan komunikasi 

antar peserta didik ataupun peserta didik dengan guru mata pelajaran sehingga 

menimbulkan aktivitas belajar yang aktif di dalam kelas. Aktivitas peserta 

didik dalam proses pembelajaran tidak hanya mentransfer pengetahuan dari 

pendidik ke peserta didik tetapi juga menciptakan suasana yang dapat 

membawa peserta didik aktif dalam belajar. Oleh karena itu aktivitas peserta 

didik dalam merespon informasi yang diberikan oleh pendidik sangat 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Hal ini menunjukan bahwa proses 

berkomunikasi dalam matematika adalah kegiatan yang dapat mengandung 

berbagai kesempatan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti dikelas VIII A SMP 

Muhammadiyah 1 Kartasura dan wawancara dengan guru matematika SMP 

Muhammadiyah 1 Kartasura men 

unjukan bahwa kurangnya kemampuan komunikasi dan aktivitas belajar 

siswa dalam proses kegiatan pembelajaran hal ini dapat dilihat dari Indikator 

pada kemampuan komunikasi meliputi 1) kemampuan menyatakan ide-ide 

matematika melalui tulisan ada 12 siswa dengan presentase sebesar 35,30%, 

2) kemampuan menyampaikan ide-ide matematika melalui lisan ada 10 siswa 

dengan presentase sebesar 29,41%. 3) kemampuan menyatakan ide-ide 

matematika kedalam bentuk table, diagram, grafik, symbol, atau model 

matematika ada 5 siswa dengan presentase sebesar 14,70%. Sedangkan 

indikator pada aktivitas belajar meliputi: 1) aktif bertanya ada 7 siswa dengan 

presentase sebesar 20,59%, 2) aktif menjawab pertanyaan ada 11 siswa 

dengan presentase sebesar 32,35%, 3) aktif pada saat kerja kelompok ada 14 

siswa dengan presentase sebesar 41,18%.  

Terkait dengan komunikasi dan aktivitas dalam pembelajaran matematika, 

bahwa kemampuan komunikasi merupakan salah satu kemampuan yang perlu 

diperhatikan dalam penilaian hasil belajar dan efisiensi suatu pembelajaran. 

Menurut Depdiknas (2003: 11) Penilaian kemampuan komunikasi tersebut 

meliputi kemampuan siswa dalam menyatakan dan menafsirkan gagasan 
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matematika secara lisan, tulisan atau mendemonstrasikan, oleh karena itu 

matematika sangat diperlukan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun 

dalam menghadapi kemajuan IPTEK. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Peningkatan Komunikasi dan 

Aktivitas Melalui Model Pembelajaran Snowball Throwing dalam 

Pembelajaran Matematika. (PTK pada Siswa Kelas VIII Semeter Gasal SMP 

Muhammadiyah 1 Kartasura Tahun 2019/2020).” 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

a. Adakah peningkatan komunikasi siswa melalui model pembelajaran 

snowball throwing dalam pembelajaran matematika di kelas VIII A 

semester gasal SMP Muhammadiyah 1 Kartasura Tahun 2019/2020 ? 

b. Adakah peningkatan aktivitas siswa melalui model pembelajaran snowball 

throwing dalam pembelajaran matematika di kelas VIII A semester gasal 

SMP Muhammadiyah 1 Kartasura Tahun 2019/2020 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Meningkatkan komunikasi siswa melalui model pembelajaran snowball 

throwing dalam pembelajaran matematika di kelas VIII A semester gasal 

SMP Muhammadiyah 1 Kartasura Tahun 2019/2020 

b. Meningkatkan aktivitas siswa melalui model pembelajaran snowball 

throwing dalam pembelajaran matematika di kelas VIII A semester gasal 

SMP Muhammadiyah 1 Kartasura Tahun 2019/2020 

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian dikatakan berhasil apabila dapat memberikan kontribusi 

kepada pembelajaran matematika dan memberikan manfaat pada dunia 

pendidikan. Dalam penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat atau 

kegunaan khususnya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi yang 

berkepentingan dibidang pendidikan. Adapun manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan pengetahuan kepada 

pembelajaran matematika, terutama pada peningkatan komunikasi dan 

aktivitas siswa melalui model pembelajaran snowball throwing dalam 

pembelajaran matematika.  

b. Manfaat Praktis 

1) Peneliti  

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman tentang meningkatkan 

komunikasi dan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika. 

2) Bagi Siswa  

Siswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih 

aktif, komunikatif, menarik, efektif dan berbeda dari yang sebelumnya 

dalam proses pembelajaran matematika dengan strategi pembelajaran 

yang berbeda. 

3) Bagi Guru 

Dapat memberikan masukkan kepada guru atau calon guru matematika 

dalam menentukan model pembelajaran dan strategi pembelajaran yang 

tepat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika. 

4) Bagi Sekolah  

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, 

kualitas guru, dan kualitas sekolah serta menciptakan suasana belajar 

matematika yang menarik, efektif dan menyenangkan. 

 


