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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan 

potensinya. Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha sadar untuk menumbuh 

kembangkan potensi sumber daya manusia (peserta didik) dengan cara mendorong 

dan memfasilitasi kegiatan belajar mereka, dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 yaitu: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual  keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.1 

 

Untuk itu, tentu saja diperlukan adanya pendidik yang profesional terutama 

guru disekolah-sekolah dasar yang mampu memberikan perubahan pada diri siswa 

serta dapat memahami situasi belajar yang dihadapi dan kemampuan mengabaikan 

segala hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan belajar yang dihadapinya serta 

memusatkan perhatian pada objek yang dipelajari. 

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan adalah salah satu bentuk 

                                                             
1Undang-undang SISDIKNAS “Sistem Pendidikan Nasional” (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)  

h. 2  
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perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis  dan syarat perkembangan. 

Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa mendatang adalah 

pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik, sehingga yang 

bersangkutan mampu menghadapi dan memecahkan problema kehidupan yang 

dihadapinya.2 

   Pada kurikulum sekolah dasar sekarang yaitu kurikulum 2013 (Kurtilas), 

dimana kurikulum ini merupakan kurikulum baru yang ditetapkan oleh pemerintah 

sehingga pembelajaran lebih menarik dan kurikulum tersebut menggabungkan 

beberapa mata pelajaran diantaranya Ilmu pengetahuan sosial yang disingkat IPS 

merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang diajarkan dalam pendidikan di 

Indonesia mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas VI pendidikan dan pengajaran IPS 

memiliki peran yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek akademik maupun 

kepentingan berbangsa dan bernegara. 

   Proses pembelajaran dapat menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tercermin dalam hasil belajar siswa. Hasil 

belajar siswa adalah perolehan hasil yang dicapai siswa dalam usaha belajarnya 

sebagaimana dicantumkan dalam nilai rapornya. Melalui hasil belajar seseorang 

siswa dapat mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapainya dalam belajar. 

Seorang siswa dikatakan telah mencapai perkembangannya secara optimal apabila 

                                                             
2Trianto, Mengembangkan Model Pembelajaran Tematik, (Jakarta: Prestasi Pustaka karya, 

2010), h. 1  
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siswa dapat memperoleh pendidikannya dan hasil belajar yang sesuai dengan bakat, 

kemampuan dan minat yang dimilikinya. 

   Berdasarkan hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran IPS sangat 

rendah. Ibu Rosmaidah, selaku Wali kelas V mengatakan Hal ini terlihat dari nilai 

ulangan semester ganjil Tahun 2018  dalam mata pelajaran IPS, dimana sebagian 

besar siswa kelas V di SD Negeri 11 Kendari Barat yaitu sebesar 50%, 7 siswa 

mencapai kelulusan sesuai KKM yaitu diatas 70 sedangkan 7 dari mereka dibawah 

dari 70. Kondisi tersebut menunjukan rendahnya hasil belajar siswa dalam mata 

pelajarn IPS.3 

   Setiap lembaga sekolah mengharapkan siswa memperoleh hasil belajar berupa 

nilai sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan. Hasil 

belajar yang ideal dengan indikator keberhasilan yang diharapkan adalah 80% dari 

jumlah siswa mencapai hasil belajar dengan kriteria baik. Untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dapat menggunakan model pembelajaran untuk membangkitkan 

motivasi belajar siswa, menggunakan berbagai fasilitas belajar dalam menyampaikan 

materi pelajaran sehingga pembelajaran lebih konkrit dan nyata. 

   Guru hendaknya menerapkan model pembelajaran yang menuntut dan 

menekankan keterlibatan siswa secara aktif dalam memperoleh dan 

mengorganisasikan pengetahuan sehingga melatih siswa belajar mandiri dan 

                                                             
3Rosmaidah, Wali Kelas V SDN 11 Kendari Barat, Wawancara  pada Tanggal 17 Mei 2018  
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meningkatkan kemampuan berpikir. Salah satu model pembelajaran yang dapat 

ditetapkan adalah model pembelajarn kooperatif tipe Snowball Throwing. 

   Salah satu model pembelajaran yang ingin  diterapkan peneliti dalam kegiatan 

pembelajaran untuk melihat hasil belajar IPS peserta didik serta memudahkan peserta 

didik dalam memahami materi pembelajaran yaitu menggunakan model pembelajaran 

snowball throwing.  

 Model pembelajaran snowball throwing adalah suatu model pembelajaran yang 

membagi siswa dalam beberapa kelompok, yang nantinya masing-masing 

anggota kelompok membuat sebuah pertanyaan pada selembaran kertas dan 

membentuknya seperti bola, kemudian bola tersebut dilemparkan kepada siswa 

yang lain selama durasi waktu yang telah ditentukan, selanjutnya masing-

masing siswa menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh.4 

 

   Model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing ini dapat 

meningkatkan aktivitas dan kreatifitas siswa, melatih siswa belajar mandiri dalam 

pengetahuan berdasarkan diskusi, mengembangkan kemampuan berfikir siswa dalam 

mendiskusikan dan menyelesaikan tugas belajar, mengembangkan kemampuan 

mengemukakan pendapat, meningkatkan kemampuan menjelaskan kembali materi 

yang diperole berdasarkan diskusi, dan meningkatkan hasil belajar siswa. 

 Dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting. 

Karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu 

dengan menghadirkan media sebagai perantara. Media merupakan saluran 

komunikasi. Media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 

                                                             
4Jumanta Hamdayana, Metode dan Model Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter, (Cet: 1, 

Bogor, Ghalia Indonesia, 2014), h. 158  
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medium yan secara harfiah berarti perantara yaitu perantara sumber pesan dengan 

penerima pesan.5 

   Hasil dari belajar dengan hanya melalui kata-kata seharusnya berbeda dengan 

hasil belajar melalui perpaduan kata-kata dan gambar. Richard E Mayer menyatakan 

bahwa. 

Media gambar adalah setiap bentuk grafis statis maupun dinamis antara lain: 

foto, grafis, denah, ilustrasi (yang terdiri dari dua atau lebih gambar), dan juga 

animasi atau kartun. Tindakan membangun hubungan antara mental verbal dan 

mental pictorial adalah satu langkah penting dalam pemahaman kenseptual. 

Materi yang disampaikan dengan multimedia yang terkonstruksi dengan baik 

harusnya dapat menjadi lebih baik dalam menerima pesan dari pada hanya 

dengan kata-kata6  

 

Diantara media pembelajaran, media gambar adalah media yang paling umum 

dipakai. Hal ini dikarenakan siswa lebih menyukai gambar daripada tulisan, apalagi 

jika gambar dibuat dan disajikan sesuai dengan persyaratan yang baik, sudah tentu 

akan menambah semangat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.  

   Pada observasi kedua  yang dilakukan peneliti, bahwa guru tersebut belum 

maksimal dalam menerapakan model pembelajaran, siswa hanya disuruh mencatat 

setiap pokok bahasan yang diajarkan dan metode ceramah yang sering dilakukan pada 

guru kurang dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan 

pertanyaan terkait materi. Metode yang selama ini diterapkan oleh sebagian guru 

                                                             
5Susilana Rudi, Media Pembelajaran, (Bandung: Wacana Prim, 2009), h.6  
6Mayer E. Richard, Multimedia Prinsip-prinsip dan Aplikasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2013), h. 95-99  
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yang kurang komunikatif, monoton, sehingga membuat siswa merasa bosan dan 

jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran dan pengetahuan siswa tidak meningkat.7 

Berpijak pada uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan-permasalahan tersebut yaitu 

dengan melakukan penelitian yang berjudul “Meningkatkan Hasil Belajar IPS 

Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing Dengan Menggunakan 

Media Gambar Pada Kelas V SDN 11 Kendari Barat”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran yang diterapkan guru masih cenderung monoton 

2. Tidak ada variasi penggunaan metode atau model pembelajaran lain 

3. Tidak membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa dan bersifat memaksa, 

siswa merasa bosan dalam proses pembelajaran. 

4. Hasil belajar kelas V khususnya pada mata pelajaran IPS masih tergolong 

rendah. 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

                                                             
7Rosmaidah, Wali Kelas V SDN 11 Kendari Barat, Mengamati  pada Tanggal  25 Oktober 2018  
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1. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran Snowbal Throwing pada mata 

pelajaran IPS kelas V SDN II Kendari Barat ?  

2. Apakah hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS  dapat ditingkatkan melalui 

penerapan model pembelajaran Snowball Throwing di kelas V SDN II Kendari 

Barat ? 

D.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran Snowball Throwing 

pada mata pelajaran IPS kelas V SDN II Kendari Barat. 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS 

kelas V SDN II Kendari Barat melalui penerapan Snowball Throwing. 

E.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan memiliki manfaat sebagai 

berikut :  

1. Manfaat teoritis.  

a. Dapat memperkaya konsep atau teori yang membantu perkembangan ilmu 

pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya terkait penggunaan 

model Snowball Throwing dalam pembelajaran IPS di Sekolah dasar/MI. 

b. Untuk menambah khasanah kajian ilmiah dalam pengembangan media 

pembelajaran. 
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c. Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dapat membantu guru untuk memahami 

hakikat pendidikan secara empirik 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi siswa, meningkatkan motivasi, kreativitas, keterampilan dan kerjasama 

dalam membangun rasa percaya diri sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

b. Bagi guru, dapat meningkatkan kemampuan sebagai fasilitator, motivator, 

perencana pembelajaran, pengelola pembelajaran, mediator dan evaluator. 

c. Bagi sekolah, dapat menumbuhkembangkan budaya meneliti dilingkungan 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 

d. Bagi peneliti, sebagai latihan dalam menghadapi masalah-masalah yang 

berkaitan dengan pembelajaran IPS. 

F.  Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah dalam skripsi ini, maka 

penulis perlu mendefinisikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Model Pembelajaran Snowball Throwing adalah salah satu model pembelajaran 

kooperatif yang menekankan pada aktivitas belajar dimana konsep dari model 

ini mengandalkan kerja sama siswa dalam kelompok serta kepandaian siswa 

dalam membuat soal pertanyaan yang akan dilemparkan kepada temannya 

sehingga metode ini mengajarkan siswa bahwa ilmu pengetahuan bersifat tidak 

stabil. 
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2. Hasil belajar adalah nilai yang diperoleh kelas V SDN II Kendari Barat setelah 

mengikuti proses pembelajaran yang diajar melalui model pembelajaran 

Snowball Throwing. 

3. Tema 6 tentang Panas dan Perpindahannya mencakup berbagai mata pelajaran 

salah satunya Ilmu Pengetahuan Sosial. IPS adalah salah satu mata pelajaran 

yang ada di tema 6 kurikulum 2013, IPS merupakan mata pelajaran pada 

jenjang pendidikan di tingkat SD/MI, sehingga melalui pengajaran Pengetahuan 

Sosial, siswa diarahkan, dibimbing, dan dibantu untuk menjadi warga negara 

Indonesia dan warga dunia yang efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


