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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan ialah suatu peningkatan daya dan  upaya berfikir manusia yang  

dilaksanakan dengan cara sadar . Pendidikan mempunyai peran yang berarti dalam 

kehidupan, apalagi dalam meningkatkan karakteristik SDM berbagai bidang yang 

dapat dilaksanakan pada beberapa lembaga yaitu formal, non formal dan informal. 

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan. Ketercapain atau tidaknya 

pendidikan merupakan suatu patokan kesuksesan pendidikan.Maka dari itu, 

sebaiknya pendidikan dilakukan dengan sebaik-baiknya agar mendapat hasil 

maksimal.  

Salah satu mata pelajaran di sekolah adalah matematika. Matematika 

merupakan ilmu yang mempunyai peran penting untuk mendasari perkembangan 

teknologi modern untuk meningkatkan daya pikir. sehingga setiap jenjang 

pendidikan  sangat penting mempelajari matematika. Agar tercapainya tujuan 

pembelajaran matematika hendaknya dalam pembelajaran matematika diawali 

dengan pengenalan berbagai hal yang sinkron dengan situasi dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal tersebut untuk melatih siswa agar terbiasa dapat meningkatkan 

pengetahuannya. Kemampuan siswa dalam pemahaman konsep, mampu untuk 

menyelesaikannya terkait pembelajaran matematika maka siswa tersebut bisa 

dikatakan berhasil dalam belajar matematika. Keberhasilan tersebut dapat diamati 

dari hasil tes  hasil belajar dengan membndingkan KKM yang dipastikan sekolah. 
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Hasil belajar di SD Gugus WR Supratman, Bayan, Purworejo termasuk 

kategori cukup baik. Hasil ulangan terakhir dari semua kelas IV di Gugus WR 

Supratman dengan jumlah 145 siswa mempunyai rata-rata 72. Semua nilai 

tertinggi yang diraih siswa adalah 81 sedangkan nilai terendahnya adalah 27. 

Berdasarkan kriteria ketuntasan, siswa yang memenuhi KKM dengan jumlah 

mencapai 64 siswa. 

SD Gugus WR Supratman terdapat 7 SD, yaitu SD Bandung Rejo, Bandung 

Kidul, Jatingarang, Tangkisan, Tanjungrejo, Besole dan Botodaleman. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru kelas IV SD Gugus WR 

Supratman pada tanggal 22 September 2018, ada 2 guru wali kelas dari 2 SD di 

Gugus WR Supratman, yaitu SD Negeri Bandungrejo, dan Tangkisan menyatakan 

bahwa hasil belajar dalam materi keliling dan luas daerah kelas IV di SD masih 

belum memuaskan. Menurut guru-guru yang bersangkutan, dalam pembelajaran 

tersebut siswa mengarah  pasif dan mau peri hal yang instan, terutama dalam 

mencangkup ide dan dasar pelajaran. Hal tersebut dipengaruhi dengan sedikitnya 

motivasi siswa. Menurut Bandura (Aida & Wan, 2009: 94) orang yang 

menghindari tugas yang menentang, merasa tidak mampu, dan gagal jika 

mengerjakannya maka hal tersebut merupakan ciri-ciri rendahnya motivasi. 

Rendahnya motivasi belajar tampak terlihat ketika guru sedang menjelaskan 

materi,  siswa banyak yang ramai, berbicara sendiri tidak mendengaran dan 

memperhatikannya. Selain itu juga ada materi yang kurang dipahami, siswa tidak 

bergegas untuk bertanya kepada temennya atau gurunya. Jika guru memberikan 

tugas yang berbentuk masalah untuk didiskusikan dalam kelompok, siswa 
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cenderung mengandalkan salah satu temannya yang meeka anggap paling pinter 

dalam kelompoknya. 

Motivasi siswa merupakan salah satu faktor yang memberi dampak hasil 

belajar matematika siswa. Hasil wawancara beberapa siswa kelas IV SD Gugus 

WR Supratman, Bayan, Purworejo diketahui bahwa masing-masing siswa  

memiliki  pandangan  berbeda  terkait pelajaran matematika.  Diketahui bahwa 

60% siswa beranggapan bahwa  matematika adalah mata pelajaran yang sukar, 

namun 40% siswa beranggapan bahwa matematika merupakan mata pelajaran 

yang gampang dan menggembirakan. Siswa yang beranggapan pelajaran 

matematika sulit maka akan menimbulkan kepesimisannya untuk menyelesaikan 

suatu maslaah matematika sedangkan yang menganggap elajaran matematika 

maka akan tumbuhnya optimisme dalam menyelesaikan suatu maslah matematika. 

Hal tersebut akan mempengaruhi kesuksesan belajr matematika. 

Hasil wawancara siswa kelas IV SD Negeri Bandungrejo dan Tangkisan, 

Bayan, Purworejo didapatkan laporani bahwa siswa mengalami kejenuhan dalam 

pembelajaran yang kurang bervariasi sehingga menimbulkan kurangnya keaktifan 

siswa dalam paraoses belajar mengajar di dalam kelas terutama pelajaran 

matematika. Siswa cenderung malu untuk bertanya sehingga jika ada 

permasalahan yang tidak dipahami, siswa terima diam. 

Berdasarkan urain di atas dapat kita ketahui bahwa motivasi dan hasil 

belajar matematika belum termasuk kategori baik. Materi keliling dan luas daerah 

bagi mereka siswa kelas IV merupakan materi yang sulit. Oleh karena itu, peneliti 

dalam penelitian ini menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Snowball 
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Throwing dan Two Stay-Two Stray dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar siswa. model pembelajaran tersebut mempunyai kesamaan yaitu 

sama-sama pembentukan kelompok untuk bekerja sama dalam satu kelompok, 

mengedepankan interaksi masing-masing siswa, dalam kegiatan pembelajaran 

berupa permainan siswa berperilaku tanggung jawab serta mendapatkan 

penghargaan bagi siswa atau kelompok yang mendapatkan hasil paling baik. 

Keuntungan pembelajaran dengan model kooperatif yaitu siswa dapat 

mencapai ide-ide dalam belajar, melatih siswa sampai dapat mempunyai 

ketrampilan sosial maupun berfikir (Isjoni & Ismail, 2008: 157). Snowball 

Throwing merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang didalam 

pembelajarannya berupa permainan. Pembelajaran dengan tipe Snowball 

Throwing siswa dibentuk kelompok untuk memahami materi bersama sebelum 

siswa di minta guru untuk membuat pertanyaan untuk kelompok lain dan 

menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Hal ini akan membuat masing-masing 

siswa mengharuskan berinteraksi kepada teman kelompoknya untuk mempelajari 

materi. Sehingga dalam pembelajaran ini dapat meningkatkan keinteraksian siswa 

dengan kelompoknya, meningkatkan dalam pembuatan pertanyaan, menjawab 

pertanyaan dari kelompok lain dan meningkatkan hasil belajarnya. 

Model pembelajaran kooperatif selain Snowball Throwing  yaitu model 

pembelajaran Two Stay-Two Stray (TS-TS). Wina Sanjaya (2009: 246) 

menyatakan bahwa terdapat beberapa prinsip dalam pembelajaran ini yatu (1) 

sama-sama bergantung dalam hal positif; (2) setiap siswa mendapatkan tanggung 

jawab; (3) tatap muka; (4) hubungan antar kelompok; dan (5) evaluasi. 
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Pembelajaran kooperatif tipe ini memberikan kesempatan kelompok untuk 

memberikan informasi dan hasil ke  kelompok lainnya, sehingga akan melatih 

masing-masing siswa untuk berkomunikasi. Hal tersebut akan membuat siswa 

lebih banyak berkomunikasi satu sama lain secara bertatap muka.  

Proses pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray yaitu siswa 

dibentuk menjadi beberapa kelompok yang setiap kelompok beranggotakan empat 

siswa. siswa berdiskusi dalam kelompok masing-masing terkait materi yang 

ditetapkan oleh guru. Selanjutnya, dua siswa dalam satu kelompok menetap 

dikelompoknya dan dua siswa lainnya bertamu ke kelompok lainnya. Tugas dua 

siswa yang menetap di kelompoknya yaitu untuk membagikan hasil dan informasi 

kepada tamunya. Sedangkan dua siswa yang bertamu di kelompok lain bertugas 

mendengarkan informasi dan mendapatkan hasil diskusi dari kelompok yang 

dikunjunginya. Dua siswa yang bertamu setelah itu kembali ke kelompoknya dan 

melaporkan hasil dari berkunjung di kelomok lainnya. Kelompok mencocokkan 

hasilnya dengan mengevaluasi. 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing 

Student dan Two Stay-Two Stray (TS-TS), dapat berpengaruh dalam 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar ranah kognitif siswa. Oleh karena itulah 

peneliti memilih judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball 

Throwing dan Two Stay-Two Stray (TS-TS) terhadap Motivasi dan Hasil Belajar 

Ranah Kognitif Matematika Siswa Kelas IV SD Gugus WR Supratman, Bayan, 

Purworejo.” Penelitian ini akan dilaksanakan di 2 SD dari Gugus WR Supratman 
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yang motivasi beajar kurang dan hasil belajar ranah kognitif matematika siswa 

masih belum memuaskan yaitu di SD Negeri Bandungrejo dan Tangkisan. 

 B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan  masalah-masalah  

yang timbul yaitu: 

1. Guru 2 SD dari Gugus WR Supratman yaitu SD Negeri Bandungrejo, dan 

Tangkisan menyataan bahwa hasil belajar dalam materi keliling dan luas 

daerah  kelas IV belum memuaskan 

2. Siswa cenderung pasif dan menginginkan hal yang instan, terutama dalam 

pemahaman konsep dan prinsip materi,  

3. Siswa kurang antusias dalam pelajaran, 

4. Siswa merasa jenuh dan bosan dengan metode pembelajaran kurang 

bervariasi, 

5. Siswa kurang terlibat aktif dalam pembelajaran matematika, 

6. Kurangnya motivasi belajar matematika. 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam beberapa masalah yang telah didefinisikan di atas, agar penelitian ini 

terarah maka penelitian akan membatasi masalah nomor 1 dan 6 yaitu hasil belajar 

dan motivasi belajar matematika yang masih rendah. Untuk mengatasi hal itu akan 

digunakan model kooperatif tipe Snowball Throwing  dan Two Stay-Two Stray 

(TS-TS) dalam pembelajaran matematika pada materi keliling dan luas daerah. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah, maka dapat di rumuskan masalah yang 

akan diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Snowball 

Throwing terhadap motivasi belajar matematika siswa kelas IV SD Ggugus 

WR Supratman, Bayan, Purworejo? 

2. Bagaimanakah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Snowball 

Throwing terhadap hasil belajar kognitif matematika siswa kelas IV SD 

Gugus WR Supratman, Bayan, Purworejo? 

3. Bagaimanakah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipeTwo Stay-Two 

Stray (TS-TS) terhadap motivasi belajar matematika siswa kelas IV SD 

Gugus WR Supratman, Bayan,Purworejo? 

4. Bagaimanakah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipeTwo Stay-Two 

Stray (TS-TS) terhadap hasil belajar kognitif matematika siswa kelas IV SD 

Gugus WR Supratman, Bayan, Purworejo? 

5. Manakah yang lebih berpengaruh terhadap motivasi dan hasil belajar kognitif 

matematika siswa kelas IV SD Gugus WR Supratman, pembelajaran 

kooperatif tipe Snowball Throwing atau  Two Stay Two Stray (TS-TS)? 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 
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1. Mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Snowball 

Throwing terhadap motivasi belajar matematika siswa kelas IV SD Gugus 

WR Supratman, Bayan, Purworejo  

2. Mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Snowball 

Throwing terhadap hasil belajar kognitif matematika siswa kelas IV SD 

Gugus WR Supratman, Bayan, Purworejo  

3. Mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay-Two 

Stray (TS-TS) terhadap motivasi belajar matematika siswa kelas IV SD 

Gugus WR Supratman, Bayan, Purworejo 

4. Mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay-Two 

Stray (TS-TS) terhadap hasil belajar kognitif matematika siswa kelas IV SD 

Gugus WR Supratman, Bayan, Purworejo 

5. Mengetahui manakah yang lebih berpengaruh terhadap motivasi dan hasil 

belajar kognitif matematika siswa kelas IV SD Gugus WR Supratman, 

pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing atau  Two Stay Two Stray 

(TS-TS) 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian maka eneltian ini diharapkan dapat 

bermanfaat dalam pendidikan. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Sebagai referensi dan pijakan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika 

pada siswa SD serta menjadi bahan kajian lebih lanjut. 



9 
 

2. Manfaat praktis 

a. Siswa 

Dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar kognitif matematika siswa 

dalam belajar dengan pendekatan Snowball Throwing dan Two Stay-Two Stray 

(TS-TS). 

b. Guru 

Dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar kognitif matematika siswa 

dalam proses pembelajaran di kelas melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

Snowball Throwing dan Two Stay-Two Stray (TS-TS). 

c. Sekolah  

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing dan Two 

Stay-Two Stray (TS-TS) akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan proses 

pembelajaran siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


