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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pembelajaran dalam dunia pendidikan merupakan suatu proses 

yang berlangsung dimana pada awalnya seseorang tidak memahami tentang 

sesuatu, maka dengan belajar seseorang tersebut menjadi memahaminya. Pada 

sekarang ini, belajar juga merupakan  suatu tuntutan untuk meningkatkan 

kualitas hidup menuju pada kehidupan yang lebih baik. Kegiatan belajar dan 

mengajar bukanlah sebatas menyampaikan informasi, melainkan suatu 

kegiatan untuk menambah dan terus menggali ilmu pengetahuan. 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua 

jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 

Bahkan matematika diajarkan di taman kanak-kanak secara informal. Belajar 

matematika merupakan satu syarat cukup untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang berikutnya. Karena dengan belajar matematika, kita akan belajar 

secara logis, kritis, analisis, kreatif, sistematis dan aktif. 

Matematika adalah suatu alat untuk mengembangkan cara berpikir.
1
 

Oleh karena itu matematika sangat diperlukan baik dalam kehidupan sehari-

hari maupun dalam menghadapi kemajuan IPTEK. Dunia pendidikan selalu 

terkait antar jenjang satu dengan yang lain maka keberhasilan dalam 

pendidikan sekolah menengah pertama sangat menentukan keberhasilan di 
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jenjang selanjutnya. Oleh karena itu, penguasaan matematika di tingkat SMP 

sederajat sangat diperlukan guna keberhasilan penguasaan matematika di 

tingkat selanjutnya. 

Hal ini sejalan dengan tujuan pembelajaran matematika yang 

ditetapkan kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 diungkapkan bahwa 

kompetensi lulusan dalam bidang studi matematika adalah mengusung 

adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi 

aspek kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam bidang 

matematika. Kompetensi yang harus dicapai oleh siswa di jenjang sekolah 

menengah pertama diantaranya adalah menunjukkan sikap logis, kritis, 

analitis, cermat, teliti, responsif, tidak mudah menyerah dalam memecahkan 

masalah, percaya diri dan memiliki ketertarikan pada matematika. 

Mengingat pentingnya pelajaran matematika, maka pembelajaran 

matematika harus di desain agar menarik minat siswa dan menumbuhkan 

dorongan untuk belajar sehingga mereka terikat dalam proses pembelajaran 

dan memiliki sikap positif terhadap matematika. Berdasarkan kenyataan yang 

ada, tidaklah mengejutkan banyak siswa yang takut dengan matematika dan 

berusaha menghindarinya. Bahkan tidak sedikit pula yang beranggapan 

bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang sulit untuk dipahami. 

Pembelajaran matematika merupakan suatu proses belajar mengajar 

yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berpikir siswa 

yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat 

meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya 
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meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika.
2
 Dalam 

proses pembelajaran matematika, baik guru maupun murid bersama-sama 

menjadi pelaku terlaksananya tujuan pembelajaran. 

Berpikir kreatif matematis merupakan kemampuan menemukan dan 

menyelesaikan masalah matematika dengan banyak cara atau penyelesaian 

yang bermacam-macam serta tidak mudah puas dengan apa yang diperoleh, 

selalu ingin mengembangkan pemikiran dengan jawaban yang unik dan 

berbeda dari yang biasanya. Berpikir kreatif tergolong berpikir tingkat tinggi. 

Melalui berpikir kreatif akan dapat memunculkan kemampuan untuk melihat 

bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah. 

Proses belajar mengajar matematika guru berperan penting untuk 

mengembangkan kreatifitas siswa, sehingga siswa terarah dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika. Namun kenyataan di lapangan 

menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa belum optimal, 

rendahnya kemampuan siswa berpikir kreatif diduga karena selama ini tidak 

terlatih dan berusaha menggali pengetahuan dan pemahamannya tentang 

berpikir kreatif. 

Berdasarkan tes kemampuan berpikir kreatif yang penulis berikan 

kepada siswa dan wawancara yang penulis lakukan terhadap guru matematika 

di SMP Dwi Sejahtera Pekanbaru diperoleh kenyataan bahwa kemampuan 

berpikir kreatif matematika siswa masih rendah. Siswa memecahkan masalah 

yang diberikan dengan cara yang sama persis seperti yang dicontohkan guru. 
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Kebanyakan siswa tidak mempunyai cara yang berbeda dari yang sudah 

diajarkan oleh guru.  Hasil tes kemampuan berpikir kreatif juga menunjukkan 

bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis siswa masih rendah yang mana 

tidak lebih dari 5 siswa yang mencapai standar kelulusan yang telah 

ditetapkan oleh sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa siswa kurang dalam 

berpikir lancar (fluency), berpikir luwes (flexibility), berpikir orisinil 

(originality) dan berpikir elaboratif (elaboration) yang merupakan indikator 

berpikir kreatif.  

Merujuk pada gejala-gejala tersebut dapat dijelaskan bahwa 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa masih tergolong rendah. 

Melihat permasalahan rendahnya kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa, maka diperlukan suatu inovasi dalam pembelajaran yang diharapkan 

mampu meningkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 

Kegiatan pembelajaran guru harus mampu membuat suasana kelas 

menjadi harmonis, ramah dan menyenangkan sehingga siswa tidak merasa 

bosan dalam mengikuti pembelajaran. Guru harus berupaya mengkondisikan 

siswa aktif dalam kegiatan antara lain memberi kesempatan berpikir kreatif 

dan berbicara serta menulis sesuatu, memberi latihan-latihan yang menuntut 

tanggung jawab serta memberikan pekerjaan latihan yang menantang untuk 

dikerjakan. Hal ini mampu membuat siswa akan selalu percaya diri serta 

menciptakan iklim yang mendukung terbentuknya hubungan yang baik dalam 

kelas. 
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Model pembelajaran Snowball Throwing dapat membuat proses 

pembelajaran matematika di kelas menjadi lebih menarik sehingga 

mendorong siswa untuk mencintai pelajaran matematika yang akhirnya dapat 

meningkatkan berpikir kreatif matematis siswa. Hal ini disebabkan model 

pembelajaran Snowball Throwing dapat membangkitkan rasa keingintahuan 

siswa, merangsang siswa bereaksi baik secara fisik maupun emosional, serta 

dapat membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih 

hidup, tidak monoton dan tidak membosankan sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif matematika siswa. 

Selain model pembelajaran Snowball Throwing, hal lain yang harus 

diperhatikan adalah kemampuan awal matematika siswa. Dengan melihat 

kemampuan awal siswa, dapat diketahui sejauh mana siswa mengetahui 

materi yang telah disajikan.  

Kemampuan awal siswa merupakan salah satu faktor internal yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa karena kemampuan awal dapat 

menggambarkan kesiapan siswa dalam mengikuti suatu pelajaran.
3
 

Kemampuan awal juga dipandang sebagai keterampilan yang relevan yang 

dimiliki pada saat akan mulai mengikuti suatu pembelajaran sehingga dapat 

dikatakan bahwa kemampuan awal merupakan prasyarat yang harus dikuasai 

siswa sebelum mengikuti suatu kegiatan pembelajaran. 
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Kemampuan berpikir kreatif siswa juga dipengaruhi oleh kemampuan 

awal. Kesiapan dan kesanggupan dalam mengikuti pelajaran banyak 

ditentukan oleh kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa sehingga 

kemampuan awal merupakan pendukung keberhasilan belajar. Pelajaran 

matematika yang diberikan di sekolah telah disusun secara sistematis 

sehingga untuk masuk pada pokok bahasan lain, kemampuan awal siswa pada 

pokok bahasan sebelumnya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan. 

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: “Pengaruh 

Penerapan Model Pembelajaran Snowball Throwing terhadap 

Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis ditinjau dari Kemampuan 

Awal Matematika Siswa Sekolah Menengah Pertama Dwi Sejahtera 

Pekanbaru”. 

 

B. Defenisi Istilah 

  Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami 

istilah yang digunakan pada judul penelitian ini, maka peneliti akan 

menjelaskan istilah-istilah yang digunakan, antara lain: 

1. Model pembelajaran Snowball Throwing merupakan salah satu model 

 pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pendekatan kontekstual 

 (CTL). Snowball Throwing yang menurut asal katanya berarti „bola salju 

 bergulir‟ dapat diartikan sebagai model pembelajaran dengan 

 menggunakan bola pertanyaan dari kertas yang digulung bulat berbentuk 
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 bola kemudian dilemparkan secara bergiliran di antara sesama anggota 

 kelompok.
4
  

2. Kemampuan berpikir kreatif menurut Rosi dan Malco (dalam Wardhani, 

 2011) yang dikuitp oleh Tien Fitrina, dkk merupakan kemampuan 

 berpikir untuk menghasilkan gagasan dan produk baru melihat suatu pola 

 atau hubungan baru antara suatu hal dan hal lainnya yang semula tidak 

 tampak, yaitu menemukan cara-cara baru untuk menemukan gagasan baru 

 dan lebih baik.
5
 Menurut Livne,  berpikir kreatif matematis merujuk pada 

 kemampuan untuk menghasilkan solusi bervariasi yang bersifat baru 

 terhadap masalah matematika yang bersifat terbuka.
6
 

3. Kemampuan awal merupakan hasil belajar yang didapat sebelum 

 mendapat kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan awal siswa 

 merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat 

 melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Kemampuan awal juga 

 merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang yang diperoleh  dari 

 pelatihan selama hidupnya.
7
 Kemampuan awal ini menggambarkan 

 tentang  kesiapan siswa dalam menerima pelajaran yang akan disampaikan 

 oleh guru.
8
 Kesiapan  ini berupa pemahaman materi yang dimiliki siswa 
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 tentang materi pelajaran sebelumnya atau materi pelajaran yang 

 berhubungan dengan materi pelajaran yang akan dipelajari.  

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

   Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka 

permasalahan yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

a. Kemampuan berpikir kreatif siswa masih rendah. 

b. Siswa kurang mampu menyelesaikan permasalahan matematika yang 

 berbeda dengan contoh soal yang diberikan. 

c. Strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang mampu 

 memancing kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 

d. Pembelajaran masih terpusat pada guru, siswa tidak fokus dalam belajar 

 dan pembelajaran masih bersifat monoton. 

e. Kebanyakan siswa cepat lupa pada materi yang disampaikan karena 

 aktivitas siswa dalam pembelajaran tidak mampu menunjang daya 

 ingat. 

2. Batasan Masalah 

 Agar penelitian ini dapat terarah dan mendalam serta tidak terlalu 

luas jangkauannya, maka dalam penelitian ini hanya terbatas pada 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa, sebagai akibat dari model 

pembelajaran Snowball Throwing yang digunakan dalam pembelajaran 

matematika dan kemampuan awal yang dimiliki siswa. 
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3. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan batasan masalah diatas yang telah dikemukakan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatis matematis 

 siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran Snowball 

 Throwing dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran 

 konvensional? 

b. Apakah terdapat perbedaan kemampuan awal siswa kelas eksperimen 

 dan kelas kontrol? 

c. Apakah kemampuan awal siswa berkontribusi terhadap kemampuan 

 berpikir kreatif matematis siswa? 

d. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran 

 Snowball Throwing yang ditinjau dari kemampuan awal terhadap 

 kemampuan berpikir kreatif matematis siswa? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

eksperimen ini adalah: 

a. Menyelediki ada tidaknya perbedaan kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran 

Snowball Throwing dengan siswa yang belajar menggunakan 

pembelajaran konvensional. 
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b. Menyelidiki ada tidaknya perbedaan kemampuan awal siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

c. Menyelidiki besarnya kontribusi kemampuan awal siswa terhadap 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 

d. Menyelidiki pengaruh interaksi antara model pembelajaran Snowball 

Throwing yang ditinjau dari kemampuan awal terhadap kemampuan 

berpikir kreatif matematis siswa. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain 

sebagai berikut: 

a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menambah pengalaman dan 

menjadi suatu patokan untuk melanjutkan penelitian dalam ruang 

lingkup yang lebih besar. 

b. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

bagi sekolah sehingga dapat dijadikan sebagai bahan kajian bersama 

agar dapat meningkatkan kualitas sekolah. 

c. Bagi kepala sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka 

perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pedidikan. 

d. Bagi guru, penelitian ini diharapkan menjadi motivasi dan bahan 

pertimbangan dalam memilih atau memadukan berbagai model 

pembelajaran yang tepat di kelas. 
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e. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

informasi dalam proses pembelajaran matematika, memperkaya 

pengalaman, membangun konsep matematika pada diri siswa untuk 

menguji dan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis, 

serta dapat memotivasi siswa dalam mempelajari matematika. 


