
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu mata pelajaran yang memegang peranan penting pada ilmu pendidikan 

dan tehknologi yaitu matematika. Mengingat pentingnya matematika dalam dunia 

pendidikan, maka disetiap satuan pendidikan matematika menjadi salah satu mata 

pelajaran yang wajib dipelajari. Akan tetapi maematika dikenal sebagai mata pelajaran 

yang sulit. Kesulitan siswa terhadap pelajaran matematika ini disebabkan oleh sukarnya 

siswa memahami mata pelajaran matematika. 

 Aspek yang terkandung dalam pembelajaran matematika salah satunya adalah 

konsep. Jika siswa  belum memahami konsep maka akan sulit untuk menuju ke proses 

pembelajaran yang lebih tinggi. Oleh karena itu, salah satu tujuan penting dalam 

pembelajaran matematika adalah kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. 

Dalam pembelajaran sebagai fasilitator, semestinya guru memiliki pandangan bahwa 

materi-materi yang diajarkan kepada siswa bukan hanya hafalan, namun lebih dari itu 

yaitu memahami konsep yang diberikan. Peserta didik bukan hanya sekedar hafal tetapi 

dengan memahami siswa dapat lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu sendiri. 

Namun pada kenyataanya banyak siswa yang kesulitan dalam memahami konsep 

matematika. Bahkan mereka kebanyakan tidak mampu mendefinisikan kembali bahan 

pelajaran matematika dengan bahasa mereka sendiri. Serta memaknai matematika 

dalam bentuk nyata. 

Berdasarkan hasil observasi di Mts AL-Musthofa pada tanggal 15 januari 2019, 

bahwa pembelajaran dikelas masih terpusat pada guru yang menyebabkan pemahaman 

konsep matematis siswa yang masih rendah. Karena pembelajaran yang dimulai dari 

pendahuluan, pemberian materi, contoh soal dan latihan yang berpusat pada guru 

sehingga membuat peserta didik cepat bosan dan kurang aktif dalam pembelajaran, 

keadaan ini di dukung oleh hasil nilai rapor  pada mata pelajaran matematika kelas VIII 

di Mts Al-Musthofa dari jumlah keseluruhan 149 siswa, masih sedikit diantaranya nilai 

yang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Pada satu tahun terakhir di Mts 

Al-Musthofa matematika merupakan satu mata pelajaran yang rata-rata nilai akhir 



semester  masih di bawah nilai Kriteri Ketuntasan Minimum (KKM). Hal ini dapat di 

lihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1.1 

Daftar Perolehan Rata-Rata Nilai Akhir Semester dan KKM Mata 

Pelajaran Matematika satu tahun terakhir. 

No Tahun Pelajaran  
Rata-Rata Nilai Rapor 

B.indo Matematika B.inggris IPA 

1 2017/2018 77,25 65,25 77,25 77,75 

Nilai KKM  75 75 75 75 

 

Berdasarkan nilai yang di peroleh satu mata pelajaran yang nilai nya masih di 

bawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yaitu mata pelajaran matematika, pada 

kesimpulanya bahwa rendahnya perolehan hasil belajar siswa Mts Al-Musthofa di 

sebabkan oleh banyak faktor diantaranya siswa belum siap untuk mengikuti pelajaran , 

masih ada siswa yang keluar masuk kelas, adapun siswa yang berbicara dengan 

temannya, siswa yang masih mengerjakan tugas mata pelajaran selain matematika, dan 

adapun siswa yang masih melamun. Sedangkan materi pembelajaran sudah dimulai 

oleh guru. Guru masih kurang memberikan variasi metode dan model pembelajaran 

dalam mengajar sehingga peserta didik terlihat bosan dalam proses pembelajaran.  

Sehingga dari faktor-faktor yang telah di sampaikan adapun salah satu cara yang 

dapat menyelesaikan faktor-faktor tersebut yaitu dari proses pembelajaran, Sedangkan 

Novi (2015) mengatakan bahwa “tugas profesional seorang guru yaitu menjadikan 

pelajaran yang sebelumnya tidak menarik menjadi menarik, yang sebelumnya dirasakan 

sulit menjadi mudah, yang sebelumnya tidak berarti menjadi bermakna”. Sedangkan 

menurut Sukir (2009) mengatakan bahwa “guru sebagai fasilitator harus mampu 

memilih dan menentukan pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang tepat 

dengan pokok bahasan yang akan dipelajari, sehingga pembelajaran mampu berjalan 

secara efektif dan tujuan pembelajaran berhasil dicapai”.  

Untuk mencapai pemahaman konsep matematis peserta didik dalam matematika 

dapat dilakukan dengan cara menerapkan model pembelajaran snowball throwing. 

Dalam penerapan model pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat termotivasi 

untuk belajar memahami materi secara mandiri, dan dilatih untuk mengoptimalkan 

kemampuan pemahamanya dalam membuat dan menyelesaikan banyak permasalahan 

dalam suatu materi tertentu.  Menurut pendapat Yamin (2007: 90) “bahwa melempar 



bola pertanyaan atau snowball throwing merupakan salah satu strategi yang berfungsi 

merangsang siswa untuk mengajukan pertanyaan dalam kegiatan pembelajaran.” Pada 

proses pembelajaran penerapan model snowball throwing dapat mengakibatkan 

interaksi langsung antara peserta didik dengan peserta didik dan peserta didik dengan 

guru. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep peserta didik.  

Dalam penelitian Yuli (2015) mengatakan bahwa, dengan melakukan metode 

pembelajaran kooperatif model snowball throwing lebih efektif daripada model 

pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP N 

11 Yogyakarta tahun pelajaran 2013/2014.  Di perkuat juga oleh Ika Meika, dkk (2016) 

menyatakan bahwa “model pembelajaran snowball throwing dapat meningkatkan 

kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas VIII SMP Plus Matha’ul 

Anwar Cibuah”.  

Berdasarkan uraian diatas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang 

berfokus pada penerapan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing dalam 

pembelajaran matematika, Kemudian melihat apakah model pembelajaran kooperatif 

lebih baik daripada model pembelajaran konvensional. Dengan tindakan ini diharapkan 

dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa di kelas VIII 

Mts Al-Musthofa. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti mengambil 

penelitian eksperimen dengan judul : “penerapan model pembelajaran snowball 

throwing terhadap peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada 

materi geometri” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan masalah yaitu sebagai 

berikut : 

1. Apakah kemampuan pemahaman matematis siswa dengan model pembelajaran 

snowball throwing lebih baik dari model pembelajaran konvensional  ? 

2. Apakah model pembelajaran snowball throwing dapat meningkatkan pemahaman 

matematis siswa ? 

 

C. Batasan Masalah 

     Berdasarkan rumusan masalah yang di dapat maka Penelitian membatasi 

permasalahan pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing 

terhadap peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dalam mata 



pelajaran matematika pada materi geometri, dan siswa yang di teliti adalah siswa kelas 

VIII  semester II Mts Al-Musthofa Kecamatan Cirenghas Kabupaten Sukabumi Tahun 

ajaran 2019/2020. 

 

D. Tujuan Penelitian 

       Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Mengetahui perbandingan antara kemampuan pemahaman konsep matematis yang 

menggunakan model pembelajaran snowball throwing dengan yang menggunakan 

model pembelajaran konvensional. 

2. Mengetahui peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis yang 

menggunakan model pembelajaran snowball throwing. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan memiliki manfaat dibidang pendidikan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut :  

1. Manfaat teoritis 

a. Memberikan sumbangan hasil eksperimen penerapan model pembelajaran 

snowaball throwing terhadap peningkatan kemampuan pemahaman 

matematis siswa di SMP/MTs . 

b. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan 

sebagai peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa pada mata 

pelajaran matematika. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat dari penelitian ini agar siswa mendapat pengalaman dalam 

pembelajaran mata pelajaran matematika dan meningkatan kemampuan 

pemahaman matematis siswa dalam belajar matematika . 

b.  Menambah informasi bagi guru upaya untuk meningkatkan kemampuan 

pemahaman matematis siswa dalam menggunakan model pembelajaran yang 

inovatif . 

c. Penulis mampu merealisasikan di sekolah-sekolah yang masih kurang efektif 

dalam mengajar di kelas , sehingga siswa akan lebih paham dalam menerima 

materi dengan menggunakan model pembelajaran snowball throwing . 

 


