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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran Tematik merupakan implementasi dari Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pembelajaran tematik lebih 

menekankan pada keterlibatan siswa dalam  proses belajar  secara aktif 

dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh 

pengalaman langsung dan terlatih untuk menemukan sendiri berbagai 

pengetahuan yang dipelajarinya. Arti dari pembelajaran tematik itu sendiri 

adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan 

beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok 

yang menjadi pokok pembicaraan (Sanjaya Yasin, 2012). Tema tersebut 

diharapkan akan memberikan banyak keuntungan, di antaranya: 1) peserta 

didik mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu, 2) Peserta 

didik mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai 

kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama, 3) 

Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan, 4) 

kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengkaitkan 

mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik. 

Mata pelajaran yang sering dipadukan dalam pembelajaran  

tematik adalah mata pelajaran matematika, bahasa indonesia, dan IPA.  

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran pokok di sekolah yang 

berpusat pada pola pikir deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep atau 

pernyataan diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya 

sehingga kaitan antar konsep atau pernyataan dalam Matematika bersifat 

konsisten, tetapi pada prinsipnya dalam pembelajaran matematika tidak 

hanya menggunakan pola pikir induktif, pola pikir induktif dan deduktif 

saling berkaitan. Misalnya pada pembelajaran matematika pertama-tama 
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siswa diawali dengan pola pikir induktif, dengan mengajak siswa untuk 

menyajikan beberapa contoh atau fakta yang teramati, membuat daftar 

sifat-sifat yang muncul, memperkirakan hasil yang mungkin, dan  

kemudian siswa dapat diarahkan menyusun generalisasi secara deduktif 

(Rochmad : 2008). Tetapi, pola pikir yang digunakan hanya salah satu 

antara pola pikir induktif atau pola pikir deduktif. Matematika juga bukan 

hanya sekedar  segala sesuatu yang berhubungan dengan angka, tetapi 

matematika adalah imu tentang berpikir dan bernalar tentang bagaimana 

memecahkan atau membuat kesimpulan tentang suatu masalah. Sebagai 

pengetahuan, matematika mempunyai ciri-ciri khusus antara lain abstrak, 

deduktif, konsisten , hierarkis, dan logis (Muhsetyo, 2008:1.2) 

Jadi, matematika adalah salah satu mata pelajaran pokok yang 

penting disekolah. Pembelajaran matematika berpusat pada pola pikir 

siswa yang bersifat induktif dan deduktif. Biasanya pembelajaran 

matematika itu menggunakan salah satu pola pikir tersebut, bisa 

menggunakan pola pikir induktif saja atau menggunakan pola pikir 

deduktif saja. Tetapi terkadang juga menggunakan pola pikir keduanya 

dan kedua pola pikir tersebut saling berkaitan. 

Menurut pengamatan yang dilakukan penulis, fakta di lapangan 

selama ini menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran Matematika 

masih banyak permasalahan di dalamnya. Permasalahan yang ditemukan 

ketika pembelajaran Matematika berlangsung salah satunya adalah siswa 

sering mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal – soal matematika 

dan juga sering merasa tidak percaya diri untuk menjawab pertanyaan 

matematika tersebut. Itu bisa berakibat dengan hasil belajar siswa menurun 

karena siswa tidak bisa mengerjakan soal matematika itu dan cenderung 

tidak percaya diri ataupun takut untuk menjawabnya. Hal tersebut terjadi 

karena siswa biasanya terlihat bingung dengan angka – angka dan juga 

dengan rumus matematika.  

Pembelajaran Matematika juga memiliki beberapa kelemahan, 

diantaranya: 1) Karena sudah terbiasa diberi informasi terlebih dahulu 
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maka siswa masih kesulitan dalam menentukan sendiri jawabannya, 2) 

Membutuhkan waktu lama, 3) Membutuhkan alat peraga yang sesuai 

dengan situasi pembelajaran saat itu. 

Mata pelajaran selanjutnya yang sering digunakan untuk tematik 

adalah Bahasa Indonesia. Bahasa itu sendiri berasal dari bahasa latin yang 

berarti “Lidah”. Secara universal pengertian bahasa ialah suatu bentuk 

ungkapan yang bentuk dasarnya ujaran (Santosa, 2009:1.2). Bahasa 

Indonesia merupakan mata pelajaran pokok yang harus ada di setiap 

Sekolah Dasar di Indonesia. Bahasa Indonesia sebaiknya ditanamkan sejak 

dini. Hal tersebut dimulai dalam keluarga terlebih dahulu. Dengan 

memberikan pembelajaran, penanaman, pelatihan dan pembimbingan 

sejak anak masih kecil, diharapkan Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang 

dapat dijiwai oleh anak-anak sampai mereka dewasa kelak. Di sekolah 

dasar, mata pelajaran ini telah diberikan oleh guru bidang studi yang 

bersangkutan. Mata pelajaran ini memiliki jumlah jam pelajaran sebanyak 

6 jam pelajaran. Dengan kata lain, mereka dapat melakukan komunikasi 

dengan baik. Mata pelajaran ini memang sangat penting diberikan ketika 

anak masih belajar di sekolah dasar. Hal tersebut dikarenakan mereka akan 

mendapatkan banyak pelajaran lain dengan menggunakan bahasa 

indonesia sebagai bahasa pengantar. 

Menurut pengamatan yang dilakukan penulis, fakta dilapangan 

menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia di 

sekolah cenderung konvensional, bersifat hafalan, serta tidak ramah 

terhadap upaya mengembangkan kemampuan berbahasa siswa khususnya 

dalam kemampuan membaca dan menulis. Pola semacam iu hanya 

membuat siswa merasa jenuh untuk belajar Bahasa Indonesia. 

Mata pelajaran yang selanjutnya adalah Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA). Menurut apa yang dikatakan oleh Rusyanti (2013), yaitu bahwa 

IPA adalah disiplinh ilmu yang terdiri dari physical science (ilmu fisik) 

dan life sciences (ilmu biologi). Kelemahan yang terlihat dalam 

pembelajaran IPA adalah sebagian besar SD adalah lebih menekankan 
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kepada penguasaan sejumlah fakta dan konsep, dan kurang memfasilitasi 

siswa untuk melakukan keterampilan proses. Di dalam pembelajaran IPA 

banyak menggunakan model-model pembelajaran. Tetapi menurut Tyler 

(1996:11-17) menyatakan bahwa setiap model memiliki fase-fase dengan 

istilah yang berbeda, tetapi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama 

yaitu: (a) menggali gagasan siswa, (b) mengadakan klarifikasi dan 

perluasan terhadap gagasan tersebut, dan (c) merefleksikannya secara 

eksplisit. 

Menurut pengamatan yang dilakukan penulis, fakta menunjukkan 

bahwa pada proses pembelajaran IPA masih terdapat beberapa masalah 

antara lain guru kesulitan memilih dan menentukan alat peraga yang sesuai 

dengan materi yang diajarkan dan berakibat kepada siswa, siswa akan 

menjadi kurang begitu mengerti materi yang diajarkan karena tidak adanya 

alat peraga yang mendukung.  

Berdasarkan permasalahan diatas, perlu adanya solusi yang tepat 

untuk perbaikan dalam kegiatan pembelajaran Matematika, Bahasa 

Indonesia dan IPA yaitu perlu meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

proses pembelajaran Matematika, Bahasa Indonesia dan IPA dengan cara 

merubah sikap siswa supaya bisa berinteraksi dengan guru dan juga dilihat 

dari keantusiasan mereka untuk mengerjakan soal matematika, merubah 

pola pembelajaran Bahasa Indonesia supaya siswa tidak merasa jenuh 

dengan pola-pola itu saja seperti setiap pertemuan hanya membaca, 

menulis dan sebagainya, itu membuat para siswa merasa jenuh dan juga 

pola hafalan yang selalu digunakan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, 

dan juga mempersiapkan alat peraga dengan baik dan benar supaya proses 

pembelajaran IPA berjalan dengan lancar dan para siswa paham tentang 

materi yang diajarkan.  

Belakangan ini banyak metode yang digunakan untuk mendukung 

suksesnya proses pembelajaran Matematika, Bahasa ndonesia dan IPA. 

Salah satu model pembelajaran yang melibatkan seluruh siswa untuk aktif 

adalah model pembelajaran cooperative, yang dimaksud dengan 
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pembelajaran cooperative adalah model pembelajaran dengan 

menggunakan model pengelompokkan/tim kecil, yaitu antara empat 

sampai enam orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda. 

Pelaksanaan pembelajaran kooperatif biasanya dengan cara menempatkan 

siswa ke dalam kelompok- kelompok kecil, yang berguna untuk membantu 

satu sama lain untuk mempelajari materi pelajaran dan juga membantu 

siswa untuk aktif. 

Salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan 

dalam proses pembelajaran Matematika dan juga merangsang keaktifan 

siswa dalam hal berinteraksi dengan guru pada waktu pembelajaran 

matematika, bahasa indonesia dan IPA berlangsung adalah dengan metode 

pembelajaran Snowball Throwing, yaitu suatu metode pembelajaran yang 

mengajak siswa untuk membuat bola pertanyaan dari kertas kemudian 

dilempar kepada temannya dikelompok lain, setelah setiap kelompok 

mendapatkan satu pertanyaan, kelompok tersebut menjawabnya dan 

memberikan jawabannya kepada guru. Kelebihan metode Snowball 

Throwing untuk pembelajaran matematika, bahasa indonesia dan IPA 

adalah mengajak siswa agar bisa berinteraksi dengan guru maupun dengan 

teman sekelas maksudnya adalah siswa tidak hanya duduk diam ditempat 

duduk masing – masing, mereka bisa leluasa untuk berbicara dengan guru 

pada proses pembelajaran matematika dan juga berbicara dengan teman 

sekelas tentang mata pelajaran matematika dan juga merubah pola 

pembelajaran Bahasa Indonesia yang semulanya monoton menjadi lebih 

kreatif dan menarik serta dapat menyiapkan alat peraga yang cocok dan 

kreatif dalam proses pembelajaran IPA menjadikan pembelajaran yang 

menyenangkan karena dengan model pembelajaran Snowball Throwing 

bisa belajar sambil bermain. Pokok bahasan yang digunakan dalam 

pembelajaran Matematika  adalah tentang mengenal unsur – unsur bangun  

datar sederhana. Lebih rinci pokok bahasan yang akan digunakan adalah 

mengenal sudut – sudut bangun datar dan juga sedikit membahas ulang 

tentang sisi – sisi bangun datar, pokok bahasan tersebut akan diterapkan 
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dalam kehidupan sehari – hari dengan tema Rumahku. Pokok bahasan 

yang akan dibahas dalam pembelajaran Bahasa Indonesia adalah mengenai 

memahami dan membaca lancar teks cerita agak panjang. Pokok bahasan 

yang akan dibahas dalam pembelajaran IPA adalah mengenai 

menunjukkan sumber panas, bunyi dan cahaya serta mencari alat yang 

menghasilkan sumber bunyi, cahaya dan panas. Kebanyakan siswa kelas 2 

belum pernah mendapatkan pokok bahasan ini di dalam pelajaran 

matematika, bahasa indonesia dan IPA dan juga siswa kelas 2 tidak tahu 

jika disekitar lingkungan rumah banyak terdapat bangun datar dan sumber 

energi, dengan menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing 

siswa kelas 2 akan menjadi lebih tahu tentang sudut – sudut yang dimiliki 

oleh bangun datar dan mengetahui bahwa disekitar mereka juga terdapat 

bangun datar dan sumber energi. 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka 

peneliti tertarik untuk mengkaji lebih luas permasalahan, yaitu dengan 

penelitian yang berjudul “Penerapan Metode Snowball Throwing untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran Matematika 

Kelas 2 SDN Siderejo Lor 1 Kecamatan Siderejo Lor ”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Hasil belajar siswa yang rendah akibat siswa tidak percaya diri 

dalam menjawab soal matematika dan cenderung tidak bisa 

untuk menyelesaikannya 
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1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari latar belakang yang sudah diuraikan adalah:  

a. Apakah penerapan metode Snowball Throwing dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia 

dan IPA dikelas 2 SDN Siderejo Lor 1? 

b. Bagaimanakah proses penerapan metode Snowball Throwing pada 

mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, dan IPA dikelas 2 SDN 

Siderejo Lor 1? 

1.4 Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah untuk menjawab rumusan masalah adalah: 

a. Dengan menggunakan metode Snowball Throwing dalam kegiatan 

pembelajaran Matematika diharapkan siswa dapat bermain sambil 

belajar dan juga siswa tidak lagi mengalami kesulitan dalam mata 

pelajaran Matematika 

b. Dengan berhasilnya penerapan metode Snowball Throwing siswa 

diharapkan tidak merasa kesulitan dalam mengerjakan soal – soal 

matematika dan merasa mereka bisa dalam mengerjakan soal – soal 

tersebut 

1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dibahas diatas, tujuan 

penelitian ini sebagai berikut. 

a. Membuktikan keberhasilan penerapan Metode Snowball 

Throwing dapat meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam Mata 

Pelajaran Matematika kelas 2  

b. Mengetahui proses penerapan Metode Snowball Throwing 

dalam mata pelajaran Matematika kelas 2 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat. Manfaat tersebut 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

A. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai bahan masukan untuk 

mengembangkan model pembelajaran matematika sebelumnya dan setelah 

menggunakan metode Snowball Throwing, hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan. 

B. Manfaat Praktis 

1. Guru  

• Memberikan informasi tentang model pembelajaran yang 

sesuai dengan materi Matematika. 

• Sebagai bahan pertimbangan dalam merancang kegiatan 

pembelajaran 

2. Siswa 

Meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika. 

3. Peneliti 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu dapat digunakan sebagai 

langkah awal untuk kegiatan penelitian lebih lanjut.
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