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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

Pada sub bab ini, peneliti akan membahas berkaitan dengan 

teori-teori dari beberapa variabel yang sudah ditentukan. Adapun teori 

yang berkaitan dengan variabel yang akan dibahas antara lain teori 

variabel X yaitu Snowball Throwing dan teori variabel Y yaitu hasil 

belajar. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan literatur-literatur 

ilmiah sebagai referensi dalam penulisan. 

2.1.1 Pengertian Matematika 

Matematika, menurut Siswoyo (2013) menyatakan bahwa 

Matematika adalah ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir. 

Matematika berasal dari bahasa latin “mathematika” yang mulanya 

diambil dari bahasa yunani “mathematike” yang berarti mempelajari. 

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

Matematika adalah disiplin berpikir yang didasarkan pada berpikir 

logis, konsisten, inovatif dan kreatif. 

2.1.2  Karakteristik Pembelajaran Matematika 

Sebagaimana lazimnya seperti bidang studi lainnya yang 

diajarkan di sekolah, Menurut Tanti (2013), meskipun terdapat 

berbagai pendapat tentang matematika yang tampak berlainan antara 

satu sama lain, namun tetap dapat ditarik ciri – ciri atau karakteristik 

yang sama, antara lain: 1) Hasil abstraksi dipikirkan manusia, 2) 

Mengandung pola pikir deduktif dan induktif, 3) Bersifat hirarkis 

terurut dalam struktur tertentu, 4) Bersifat Konsisten, 5) Menggunakan 

variabel kosong penuh arti. 

Matematika sebagai suatu ilmu memiliki objek dasar yang 

berupa fakta, konsep, operasi, dan prinsip. Dari objek dasar itu 

berkembang menjadi objek – objek lain. Matematika sekolah adalah 
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bagian dari matematika yang dipilih, antara lain dengan pertimbangan 

atau berorientasi pada kependidikan. 

2.1.3 Prinsip Pembelajaran Matematika 

Menurut pendapat Yoef (2012:18)  prinsip – prinsip pembelajaran 

Matematika adalah sebagai berikut:  

1. Prinsip Pedagogis (pendidikan) 

Pembelajaran diawali dari konkrit menuju ke abstrak, 

dari sederhana menuju ke kompleks (rumit), dan dari mudah 

menuju ke sulit dengan menggunakan berbagai sumber belajar. 

2. Konstruktivisme 

Belajar akan bermakna bagi siswa apabila mereka aktif 

dengan berbagai cara untuk mengkonstruksi (membangun) 

sendiri pengetahuannya. 

3. Pendekatan Pemecahan Masalah 

Pendekatan pemecahan masalah merupakan focus dalam 

pembelajaran matematika. Siswa diberi kesempatan untuk 

banyak memecahkan masalah dengan cara sendiri baik 

masalah tertutup maupun masalah terbuka. 

4. Variasi Strategi Pembelajaran 

Dalam pembelajaran matematika, guru perlu 

mengkombinasikan berbagai strategi pembelajaran, seperti 

ekspositori (pemberian penjelasan), inkuiri (penyelidikan), 

penugasan, dan permainan 

5. Variasi pengelolaan Siswa 

Dalam pembelajaran matematika, guru perlu 

mengkombinasikan berbagai pengelolaan siswa, seperti kerja 

individual (perseorangan), kerja kelompok (cooperative 

learning), dan diskusi klasikal 

6. Lingkungan Fisik, Sosial, dan Budaya 

Setiap sekolah memiliki cirri khas lingkungan belajar, 

kelompok siswa, orangtua, dan masyarakat yang berbeda-beda 
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dari segi fisik, social, dan budaya. Guru perlu mengenali hal 

ini untuk menetapkan strategi pembelajaran, organisasi kelas, 

dan pemanfaatan sumber belajar yang efektif.  

7. Masalah Kontekstual Sebagai Titik Pangkal 

Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika 

dimulai dengan pengenalan dan pemecahan masalah 

kontekstual, dan kemudian secara bertahap dibimbing untuk 

menguasai konsep atau prinsip matematika. 

8. Kelompok Siswa Normal, Sedang, dan Tinggi 

Dalam pembelajaran matematika, guru melayani semua 

kelompok siswa, baik yang normal, sedang, maupun 

tinggi.Dalam hal ini guru perlu mengenal dan mengidentifikasi 

kelompok-kelompok tersebut. 

2.1.4 Tujuan Matematika 

Tujuan pembelajaran matematika diantaranya adalah 1) 

Kemampuan yang berkaitan dengan matematika yang dapat 

digunakan dalam memecahkan masalah matematika, pelajaran 

lain ataupun masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata, 2) 

Kemampuan menggunakan matematika sebagai alat 

komunikasi, 3) Kemampuan menggunakan matematika sebagai 

cara bernalar yang dapat dialihgunakan pada setiap keadaan. 

(Septian, 2012). 

Secara lebih terinci, tujuan pembelajaran matematika 

dipaparkan pada buku standar kompetensi mata pelajaran 

matematika sebagai berikut: 

a. Melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik 

kesimpulan, misalnya melalui kegiatan penyelidikan, 

eksplorasi, eksperimen, menunujukkan kesamaan, 

perbedaan, konsistensi dan inkonsistensi. 

b. Mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan 

imajinasi, intuisi, dan penemuan dengan 
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mengembangkan pemikiran divergen, orisinil, rasa 

ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta 

mencoba – coba. 

c. Mengembangkan kemampuan memecahkan  masalah 

d. Mengembangkan kemampuan menyampaikan 

informasi atau mengkomunikasikan gagasan antara 

lain melalui pembicaraan lisan, grafik, peta, diagram, 

dalam menjelaskan gagasan. 

2.1.5 Pengertian Metode Snowball Throwing 

Metode Snowball Throwing merupakan salah satu model 

pembelajaran Cooperative. Snowball Throwing itu sendiri 

menurut asal katanya berarti ‘bola salju bergulir’ dapat diartkan 

bahwa metode pembelajaran ini menggunakan bola pertanyaan 

dari kertas kemudian dilemparkan secara bergiliran di antara 

sesama anggota kelompok. 

Menurut Ginanjar (2013) “Metode pembelajaran 

Snowball Throwing adalah metode pembelajaran yang didalam 

terdapat unsur-unsur pembelajaran kooperatif sebagai upaya 

dalam rangka mengarahkan perhatian siswa terhadap materi 

yang disampaikan oleh guru. 

 

 

2.1.6 Langkah – Langkah Pelaksanaan Metode Snowball 

Throwing 

Metode Snowball Throwing ini memiliki beberapa 

langkah dalam pelaksanaannya di dalam proses pembelajaran, 

antara lain: 

1. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan. 

2. Guru membentuk kelompok – kelompok dan 

memanggil masing – masing ketua kelompok untuk 

memberikan penjelasan tentang materi. 
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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 kerja untuk menulisakan pertanyaan apa saja 

yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh 

ketua kelompok. 

5. Kemudian kertas tersebut dibuat seperti bola dan 

dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain selama 

kurang lebih 5 menit. 

6. Setelah siswa mendapat satu bola / satu pertanyaan 

diberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab 

pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola 

tersebut secara bergantian. 

7. Guru memberikan kesimpulan. 

8. Evaluasi 

9. Penutup 

 

Tetapi yang digunakan peneliti adalah metode Snowball 

Throwing yang di modifikasi. Maksudnya adalah metode 

Snowball Throwingnya dirubah sedikit. Peneliti tetap 

menggunakan sistem kelompok hanya saja kelompok tersebut 

dibentuk menjadi lingkaran besar. Kemudian untuk melempar 

soal bola kertasnya bersamaan.  Misal kelompok 1 melempar ke 

kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, dan seterusnya. Untuk 

sistem menjawab soal tersebut, masing-masing kelompok 

bergantian untuk menjawab. Untuk lebih jelasnya akan 

ditampilkan berupa gambar. 
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Gambar 2.1 

    Snowball Throwing Modifikasi 

 

2.1.7 Pengertian Belajar 

Disadari atau tidak, setiap individu tentu pernah 

melakukan aktivitas belajar, karena belajar tidak bisa dipisahkan 

dari kehidupan seseorang mulai sejak lahir sampai mencapai 

umur tua. Para pakar pendidikan mengemukakan pengertian 

yang berbeda antara satu dengan yang lainnya mengenai 

pengertian belajar, namun demikian selalu mengacu pada 

prinsip yang sama yaitu setiap orang yang melakukan proses 

belajar akan mengalami suatu perubahan dalam dirinya. 

Menurut Winkel (1997:193) berpendapat bahwa belajar pada 

manusia dapat dirumuskan sebagai suatu aktivitas mental atau 

psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat relatif 

konstan dan berbekas 

1 

4 

2 
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Jadi, belajar itu adalah suatu usaha atau kegiatan untuk 

mengadakan perubahan di dalam diri seseorang mencakup 

perubahan tingkah laku, kebiasaan, ilmu pengetahuan, dan 

sebagainya. 

2.1.8 Pengertian Hasil Belajar 

Setiap orang yang melakukan kegiatan proses belajar 

tentunya ada hasil yang ingin dicapai. Hasil belajar tersebut 

mencakup proses dan pengalaman secara individu maupun 

kelompok baik yang berlangsung di sekolah maupun di luar 

sekolah. Menurut Sukmadinata (2005) prestasi atau hasil belajar 

(achievement) merupakan realisasi dari kecakapan-kecakapan 

potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Penguasaan 

hasil belajar dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam 

bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan berpikir maupun 

keterampilan motorik. Di sekolah, hasil belajar atau prestasi 

belajar ini dapat dilihat dari penguasaan siswa akan mata 

pelajaran yang telah ditempuhnya. Alat untuk mengukur 

prestasi/hasil belajar disebut tes prestasi belajar atau achivement 

test yang disusun oleh guru atau dosen yang mengajar mata 

kuliah yang bersangkutan. 

Jadi, hasil belajar adalah kemampuan seseorang yang 

dimiliki setelah ia menerima pengalaman belajarnya atau 

keberhasilan seseorang siswa dalam mempelajari materi suatu 

mata pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk nilai 

atau skor. 

2.2 Kajian Hasil Penelitan Relevan 

Berikut ini adalah hasil penelitian yang relevan dengan 

penelitian “ Penerapan Metode Snowball Throwing Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran 
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Matematika Kelas 2 Semester II Di Sekolah Dasar Negeri 

Sidorejo Lor 1 Salatiga Kecamatan Sidorejo Lor” adalah : 

“Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball 

Throwing Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri Umbulwidodo 

Ngemplak Sleman”, oleh Dwi Septi Besdaningrum salah satu 

mahasiswi dari PGSD UNY yang diterbitkan pada tahun 2012. 

Di akhir penelitiannya, Dwi berhasil menyimpulkan bahwa 

metode pembelajaran Snowball Throwing dalam mata pelajaran 

IPS dapat meningkatkan hasil belajar. Dari penelitian yang 

dibuat oleh Dwi Septi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

dengan menggunakan metode Snowball Throwing pembelajaran 

akan lebih menarik, menyenangkan dan aktif. Dengan metode 

Snowball Throwing hasil belajar siswa juga meningkat. 

“Penerapan Metode Snowball Throwing Pada Konsep 

Kenampakan Alam, Sosial Dan Budaya Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Di Kelas VI SD”, oleh Imas Hodijah salah 

satu mahasiswi dari PGSD UPI yang diterbitkan pada tahun 

2011. Di akhir penelitianya, Imas berhasil menyimpulkan bahwa 

metode pembelajaran Snowball Throwing dalam konsep 

Kenampakan Alam, Sosial dan Budaya dapat meningkatkan 

hasil belajar. Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode 

Snowball Throwing pembelajaran akan lebih menarik dan 

menyenangkan. Siswa akan lebih aktif, hasil belajar mereka pun 

akan meningkat. 

2.3  Kerangka Pikir 

Matematika adalah salah satu pelajaran inti yang 

dipelajari siswa SDN Sidorejo Lor 1 Salatiga. Pembelajaran 

Matematika seringnya dianggap susah untuk dipahami. Hal ini 

dikarenakan mempelajari Matematika harus menggunakan rumus-
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rumus yang sangat susah dan rumit. Nilai yang kurang memuaskan 

menjadi tolok ukur kesulitan siswa dalam mempelajari Matematika. 

Pembelajaran saat ini yang masih sering digunakan adalah 

pembelajaran tradisional, dimana pembelajaran masih berpusat 

pada guru dan murid hanya mendengarkan dan melaksanakan 

perintah dari guru saja. Guru menjelaskan pembelajaran 

Matematika dimulai dengan rumus dan murid harus menghafalnya 

untuk mengerjakan soal matematika. 

Salah satu faktor yang mendukung pembelajaran di 

dalam kelas adalah penggunaan metode pembelajaran. Metode 

pembelajaran yang dipilih peneliti adalah metode pembelajaran 

Snowball Throwing Snowball Throwing adalah metode 

pembelajaran dimana siswa di dalam kelas dibagi menjadi beberapa 

kelompok. Kemudian setiap kelompok membuat sebuah soal di 

selembar kertas tentang materi yang telah dijelaskan oleh guru, lalu 

selembar kertas tadi diremas menjadi berbentuk bola. Setelah itu di 

lempar ke kelompok lain dan kelompok yang mendapat soal 

tersebut segera menjawab dalam waktu yang ditentukan. Kegiatan 

tersebut dilakukan berulang-ulang. 

Penulis memilih metode ini karena metode ini sangat 

menyenangkan, anak diminta menjawab soal-soal matematika 

tetapi dengan cara melempar selembar kertas yang sudah diremas 

dan berbentuk bola yang berisi soal kepada kelompok yang lain. 

Siswa akan terlihat antusias ketika mengikuti pelajaran karena 

dengan metode ini siswa akan bermain smabil belajar. Siswa juga 

akan lebih mudah dalam menerima materi pelajaran dengan lebih 

mudah dan akan meningkatkan hasil belajar siswa. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan hasil 

belajar antara kelas kontrol (tidak menggunakan metode 

pembelajaran Snowball Throwing) dengan kelas eksperimen 

(menggunakan metode pembelajaran Snowball Throwing). Jika 
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hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada siswa 

kelas konvensional maka metode pembelajaran Snowball Throwing 

sangat berpengaruh terhadap hasil belajar terhadap mata pelajaran 

Matematika kelas 2 SDN Sidorejo Lor 1 Salatiga. 

   

Gambar 2.2 

   Bagan Rancangan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis 

Menurut Anggoro (2007: 1.27), hipotesis atau hipotesa adalah 

rumusan jawaban sementara atau dugaan sehingga untuk membuktikan 

benar tidaknya dugaan tersebut perlu diuji terlebih dahulu. 

Berdasarkan uraian kerangka berpikir, peneliti mengemukakan 

hipotesis penelitian yaitu terdapat perbedaan pada hasil belajar 

Kondisi Awal 
Sebelum tindakan 

Kondisi Akhir 

setelah tindakan 

Tindakan 

Metode 

Ceramah 

Penerapan 

metode  

Snowball 

Throwing 
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Matematika yang menggunakan metode pembelajaran Snowball 

Throwing sebagai berikut: 

1. Terdapat peningkatan hasil belajar siswa kelas 2 dalam mata 

pelajaran Matematika SD Sidorejo Lor 1 Salatiga semester II 

tahun pelajaran 2012/2013 dengan menggunakan metode 

Snowball Throwing. 

2. Penerapan metode Snowball Throwing meningkatkan 

aktifitas siswa dalam mata pelajaran Matematika. 

 


