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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap atau tingkah laku seseorang

dan kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran

dan pelatihan.1 Pendidikan di sekolah merupakan proses yang direncanakan agar

peserta didik dapat berkembang melalui proses pembelajaran. Belajar mengajar

pada dasarnya merupakan proses interaksi pembelajaran antara guru, peserta

didik, dan sumber belajar. Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Bab 1

pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa:

Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.2

Tujuan dari interaksi pembelajaran tersebut meliputi tiga aspek, yaitu

aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru

mempunyai peranan yang sangat penting terhadap terciptanya proses

pembelajaran yang dapat mengantar siswa ketujuan pedidikan yang telah

ditetapkan. Agar kegiatan pembelajaran berlangsung dan berhasil dengan sukses,

maka guru harus merancang pembelajaran secara baik, dalam arti dengan

mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai., karakteristik siswa,

1 Binti Maunah, Landasan Pendidikan, (Cet. 1; Yogyakarta: Teras, 2009), h. 5.
2 Undang-Undang Sisdiknas, UU.No.20 Tahun 2003, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafiaka,

2009), h. .3.
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guru merumuskan tujuan, menetapkan materi, memilih metode dan evaluasi

pembelajaran yang tepat dalam merancang pembelajaran.

Namun realitanya masih ada guru yang kurang memperhatikan

pelaksanaan pembelajarannnya, banyak guru yang dalam melaksanakan

pembelajaran tidak membuat Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP), guru

hanya mengajar di kelas secara spontan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu,

dan guru belum menggunakan metode yang tepat dan menarik. Hal ini membuat

siswa kurang dapat menerima materi pelajaran dengan baik sehingga hasil belajar

yang diperoleh siswa menjadi rendah.

Salah satu pelajaran yang ada di sekolah dasar adalah Ilmu Pengetahuan

Sosial. Pola pembelajaran Ilmu Pengetahauan Sosial menekankan pada unsur

pendidikan dan pembekalan pada siswa. Penekanan pembelajarannya bukan

sebatas pada upaya mentransfer sejumlah konsep yang bersifat hapalan kepada

siswa, melainkan terletak pada upaya agar siswa mampu menjadikan apa yang

telah dipelajari sebagai bekal dalam memahami dan ikut serta dalam melakoni

kehidupan masyarakat lingkungannya, serta sebagai bekal bagi dirinya untuk

melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. oleh karena itu, kegiatan

pembelajaran bersifat pada siswa dapat berkembang dan menumbuhkan

kemandirian dalam belajar.

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di sekolah dasar saat ini, umumnya

menunjukan indikasi bahwa pola pembelajaran yang dikembangkan adalah guru

cenderung lebih aktif atau kurang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran,
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guru masih kurang dalam melakukan inovasi-inovasi pembelajaran di kelas

sehingga hal ini membuat siswa jenuh, siswa tidak diajarkan berpikir logis hanya

mementingkan pemahaman dan hafalan. Hal ini membuat pelajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial kurang digemari banyak siswa dan terkesan tidak menarik.

Ketika siswa jenuh, siswa lebih memilih hal-hal yang menurut mereka

lebih menyenangkan, seperti mengobrol dengan temannya atau juga asyik dengan

imajinasinya sendiri. Hal seperti itu akan berpengaruh terhadap penguasaan materi

pelajaran. siswa tidak akan menyerap apa yang akan di paparkan oleh guru apa

bila keadaan siswanya tidak dalam keadaan siap belajar.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan peran maksimal dari seorang

guru, baik dalam penyampaian, materi, penggunaan metode, penggelolaan kelas

dan sebagainya. Dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi agar

peserta didik dapat belajar secara efektif dan efesien, megenai tujuan yang

diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu ialah dengan

menguasai teknik-teknik penyajian, atau biasa di sebut metode mengajar.3 Apabila

antara pendekatan, strategi, metode, teknik, bahkan taktik sudah terangkai

menjadi satu kesatuan yang utuh maka akan terbentuk yang disebut dengan model

pembelajaran.4

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas. Dengan

3 Muhammad Zaini, Pengembangan Kurikulum, (Cet. V; Yogyakarta: Teras, 2009), h. 87.
4 Kokom Kumalasari, Pembelajaran Konteksual, (Cet. III; Bandung: Refika Aditama,

2013), h. 57.
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kata lain model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang dapat

digunakan untuk mendesain pola-pola mengajar secara tatap muka di dalam kelas

dan untuk menemukan materi atau seperangkat pembelajaran.5

Peserta didik sekolah dasar dengan rentang usia 7 - 12 tahun merupakan

masa aktif seseorang, dimana anak selalu ingin bergerak aktif, bermain, dan

memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Pada masa ini diharapkan anak-anak

memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat menunjang potensi

dan kesuksesan di masa yang akan datang. Sikap anak sangat dipengaruhi oleh

menarik tidaknya cara guru menyajikan bahan yang harus dipelajari.6 Penggunaan

model pembelajaran yang tepat akan turut menentukan efektivitas dan efesiensi

pembelajaran. Pembelajaran perlu dilakukan dengan sedikit ceramah dan model

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik Serta lebih menekankan pada

interaksi peserta didik.

Berdasarkan observasi dan wawancara awal pada bulan Oktober 2018 di

sekolah SDN 2 Bokori Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe pada Kelas Tinggi

yaitu Kelas IV,V,VI namun peneliti tidak melakukan observasi dan wawancara di

kelas VI karena siswa kelas VI lebih di fokuskan untuk mengikuti ujian Nasional

yang akan diselengarakan oleh sekolah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut yang dilakukan oleh

peneliti di sekolah SDN 2 Bokori Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe,

5 Anas Salahudin, Penelitian Tindakan Kelas, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.
110.

6 Elizabeth B Hurlock. Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang
Kehidupan Edisi Kelima. (Cet. III; Jakarta: Erlangga, 2011), h. 168.
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peneliti menemukan permasalahan di kelas V bahwa dalam proses pembelajaran,

sebagian besar siswa memperoleh hasil belajar yang belum mencapai KKM pada

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan matematika namun peneliti

cenderung untuk melakukan penelitian pada mata pelajaran Ilmu pengetahuan

Sosial karena peneliti lebih tertarik pada mata pelajaran llmu Pengetahuan Sosial

adapun nilai KKM pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yaitu 70. nilai

hasil ulangan harian diantaranya dari 20 siswa, yang mencapai KKM 70 sebanyak

7 siswa yang lulus atau 35% dan yang tidak mencapai KKM sebanyak 13 siswa

atau sekitar 64,75%. Hal ini disebabkan karena aktivitas belajar siswa masih

kurang, siswa hanya dijadikan objek belajar dengan demikian siswa menjadi pasif

dalam proses pembelajaran, sehingga hasil belajar yang dicapai siswa masih

tergolong rendah, metode yang selalu dingunakan guru adalah metode ceramah,

tanya jawab hal ini membuat siswa merasa jenuh pada mata pelajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial bahkan pada saat pembelajaran berlangsung sebagian siswa

bermain seperti menganggu temannya yang lain, cerita dengan teman sebangku,

serta ada pula yang hanya diam mendegarkan pembelajaran guru. Dan pada saat

guru melakukan proses tanya jawab siswa lebih memilih untuk diam. kadang kala

juga siswa diminta untuk mencatat materi pelajaran yang banyak. hal ini akan

menjadikan pemahaman siswa kurang dan akan berpengaruh kepada hasil belajar

yang diperoleh siswa.

Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan di atas, maka perlu suatu

tindakan guru untuk mencari dan menerapkan suatu model pembelajaran yang

sekiranya dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Ilmu
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Pengetahuan Sosial. Peneliti mencoba mengembangkan model pembelajaran

Snowball Throwing pada mata pelajaran Ilmu pengetahuan Sosial, menurut

Arahman model Snowball Throwing adalah salah satu model pembelajaran yang

dimulai dengan pembentukan kelompok yang diwakili masing-masing ketua

kelompok untuk mendapatkan penjelasan materi dari guru, kemudian masing-

masing siswa membuat pertanyaan sesuai materi yang dibahas dan dibentuk

seperti bola (kertas pertanyaan) lalu di lempar ke siswa lain kemudian masing-

masing siswa menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh secara bergantian.7

Model pembelajaran ini sangat sesuai jika diterapkan pada pembelajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial di SD untuk memudahkan peserta didik dalam belajar

memahami materi pelajaran dan menjadikan proses pembelajaran lebih efektif

karena model  pembelajaran ini siswa bukan hanya belajar dan menerima apa

yang disajikan oleh guru dalam proses pembelajaran melainkan bisa juga belajar

dalam susasana yang menyenangkan dan aktif. Oleh karen itu peneliti mencoba

melakukan penelitian tindakan kelas yang berjudul “Meningkatkan Hasil Belajar

Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Melalui Model Snowball Throwing Kelas V SDN

2 Bokori Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang

ada di lokasi penelitian dapat diindentfikasi antara lain :

1. Proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang kurang Efektif.

7 Jumanta Hamdayama, Model Dan Metode Pembelajaran Kreatif Dan Berkarakter (Cet.
I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 158.
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2. Kurangnya aktifitas belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan

Sosial.

3. Rendahnya hasil belajar siswa yang dilihat dari capaian nilai siswa 70 ke

bawah atau hanya mencapai ketuntasan sebesar 35%  dari KKM yang di

tetapkan.

4. Guru belum pernah melakukan pembelajaran dengan model Snowball

Throwing.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran Snowball Trowing pada

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas V SDN 2 Bokori.?

2. Apakah penerapan model pembelajaran Snowball Trowing pada pelajaran

Ilmu Pengetahuan Sosial dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada

mata pelajaran IPS kelas V SDN 2 Bokori.?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

1. Mengetahui penerapan model pembelajaran Snowball Trowing

terhadap hasil belajar siswa pada bidang studi Ilmu Pengetahuan

Sosial di kelas V SDN 2 Bokori Kecamatan Soropia Kabupaten

konawe.
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2. Meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial melalui model

pembelajaran Snowball Throwing pada siswa kelas V SDN 2 Bokori

Kecamatan Soropia  Kabupaten Konawe.

b. Manfaat penelitian

Penelitian tindakan kelas ini diharapkan bermamfaat bagi:

1. Manfaat teoritis

Melalui hasil penelitian tindakan kelas ini dapat memberikan

manfaat bahwa model pembelajaran Snowball Trowing dapat meningkatkan

hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Siswa kelas V SDN 2 Bokori

Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Siswa

Secara langsung diharapkan melalui model pembelajaran

Snowball Throwing dapat meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan

Sosial Siswa kelas V SDN 2 Bokori Kecamatan Soropia Kabupaten

Konawe.

b. Bagi Guru

Penerapan model pembelajaran Snowball Throwing dapat

dijadikan sebagai salah satu strategi dalam pemilihan model

pembelajaran yang tepat serta dapat meningkatkan pengalaman

kreativitas guru dalam memilih dan menerapkan model pembelajaran

yang menyenangkan, aktif, kreatif, dan efektif.
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c. Bagi Sekolah

Penerapan model pembelajaran snowball throwing dapat

digunakan sebagai alternatif dalam menentukan strategi dalam

memberikan pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman belajar

siswa.

d. Bagi Peneliti

Meningkatkan kemampuan menyusun rancangan penelitian dan

pengajaran dengan menggunakan model pembelajaran pada kengiatan

belajar mengajar bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial

E. Devinisi Operasinal

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalah pahaman dari

penafsiran judul tersebut, penulis perlu mengemukakan beberapa pengertian kata

kunci yang terdapat dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Model pembelajaran Snowball Throwing adalah suatu model

pembelajaran yang diawali dengan pembentukan kelompok yang

diwakili ketua kelompok untuk mendapat tugas dari guru, kemudian

masing-masing siswa membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola

(kertas pertanyaan) lalu di lempar kesiswa lain yang masing-masing

siswa menjawab pertanyaan dari kertas yang diperoleh.

2. Sedangkan hasil belajar yang dimaksud dari penelitian ini adalah nilai

yang dicapai siswa pada bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial yang

diperoleh siswa kelas V di SDN 2 Bokori Kabupaten Konawe
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Kecamatan Soropia setelah melalui beberapa tes pada setiap siklus

dalam penelitian ini melaui penerapan model Snowball Throwing.

3. Ilmu Pengetahuan Sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar di SDN 2 Bokori

Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe.
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