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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Peningkatan mutu pendidikan formal di sekolah, tidak terlepas dari 

keberhasilan proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa komponen utama yang saling berkaitan, di 

antaranya guru, siswa, dan metode. Komponen-komponen tersebut memegang 

peranan penting dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar, 

sehingga akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. Selain itu prestasi belajar 

siswa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, misalnya motivasi belajar, 

tingkat intelegensi siswa, fasilitas belajar yang tersedia atau sarana dan 

prasarana, kurikulum, media pembelajaran, metode yang digunakan, dan 

sebagainya. 

Pendidikan sendiri diakui menyimpan kekuatan luar biasa, sebagai salah 

satu penentu nasib manusia sebagai individu, umat maupun bangsa. Atas dasar 

itu, perkembangan pemikiran tentang pendidikan berkualitas perlu terus 

digalakkan agar pendidikan dapat mengemban fungsi dan perannya secara 

maksimal dalam membangun manusia berkualitas dan untuk memenuhi 

harapan keluarga, umat dan bangsa. Di mana pendidikan merupakan usaha 

sadar untuk menyiapkan peserta didik menuju akhlak mulia dan kecerdasan 

berpikir melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya 
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di masa yang akan datang.
1
 Faktor pendidikan khususnya pendidikan agama 

Islam dalam pembelajaran merupakan sistem tolak ukur untuk keberhasilan 

memperbaiki akhlak murid dan menjadikan murid berpengetahuan dan 

beriman.  

Pendidikan bagi sebagian besar orang, berarti berusaha membimbing anak 

untuk menyerupai orang dewasa. Dalam arti sempit pendidikan adalah 

pengajaran yang diselenggarakan umumnya di sekolah sebagai lembaga 

pendidikan formal. Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991: 

ialah proses pengubahan sikap dan tata laku sseorang atau kelompok orang 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. 

Jadi pendidikan dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku anak 

didik agar mejadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai 

anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar di mana individu berada.
2
 

Pendidikan Agama merupakan peningkatan potensi spiritual dan 

membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup 

etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan Agama. 

Peningkatan potensi spritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan 

penanaman nilai-nilai keagamaan. Tujuannya adalah pendidikan agama ibarat 

pisau bermata dua, kalau pendidikan agama dapat dikemas secara menarik dan 

guru agama dapat memanfaatkan peluang ini secara tepat maka pendidikan 

                                                           
1
 Abdul Rachman Shaleh, Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa ( Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2005), hal. 3. 
2
 Syaiful Sagala, Konsep dan Pembelajaran Untuk Membantu Memecahkan  Problematika Belajar 

dan Mengajar  (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 2 et seqq. 
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agama dan kehadiran guru agama akan menjadi sangat dirasakan manfaatnya 

bagi peserta didik dan dapat memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi 

tercapainya tujuan pendidikan nasional, tetapi sebaliknya kalau format 

pendidikan agama sejak dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi 

tidak ada perbedaan yang berarti dan terlebih lagi kalau difahami secara hitam 

putih maka kehadiran pendidikan agama justru menjadi beban.
3
  

Pendidikan Agama Islam diberikan dengan mengikuti tuntunan bahwa 

agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia 

yang bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk 

menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling 

menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, baik personal maupun sosial. 

Pada umumnya Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana 

dalam menyiapkan siswa untuk mengenal, memahami, menghayati, megimani, 

bertaqwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber 

utamanya kitab suci Al–Qur’an dan Al–Hadist, melalui kegiata bimbingan, 

pengajaran latihan, serta penggunaan pengalaman.
4
 Dan upaya sadar 

menyiapkan siswa mengimani ajaran agama Islam diikuti dengan tuntunan 

untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan 

kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan 

bangsa.
5
  

                                                           
3
 Tobroni, Pendidikan Islam Paradigma Teologis, Filosofis, dan Spiritualitas  (Malang: UMM 

Press, 2008), hal. 47. 
4
 Rama Yulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hal. 21.  

5
 Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Konsepdan 

Implementasi Kurikulum 2004), (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005) hal. 130. et seq. 
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Pendidikan Agama Islam diharapkan menghasilkan manusia yang selalu 

berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun 

peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan 

peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu diharapkan tangguh 

dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul dalam 

pergaulan masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun 

global. Pendidikan Agama Islam di SMP bertujuan untuk: 

1. Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan 

pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, 

serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi 

manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya 

kepada Allah SWT. 

2. Mewujudkan manuasia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak 

mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, 

produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi (tasamuh), menjaga 

keharmonisan secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya 

agama dalam komunitas sekolah”
6
  

Tujuan tersebut tentunya tidak lepas dari proses pembelajaran di kelas. 

Jika proses pembelajaran di kelas berjalan dengan baik maka tujuan dari 

pendidikan agama Islam itu sendiri dapat tercapai. Pada umumnya pengajaran 

merupakan bagian dari pendidikan. Pada dasarnya mengajar adalah mencoba 

membantu seseorang untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui atau 

                                                           
6
 Tujuan Pendidikan Agama Islam, di akses pada tanggal 21 Mei 2014 dari 

http://sumut.kemenag.go.id/ 
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mengajarkan sesuatu yang belum dimengerti. Secara depkriptif mengajar 

diartikan sebagai proses penyampaian informasi atau pengetahuan dari guru 

atau siswa. Proses penyampaian itu sering juga dianggap sebagai proses 

mentransfer ilmu (menyebarluaskan ilmu).
7
 Dalam proses tersebut maka 

pengetahuan yang dimiliki guru akan semakin bertambah. Untuk proses 

mengajar, sebagai proses menyampaikan ilmu, lebih tepat diartikan dengan 

menanamkan ilmu pengetahuan seperti dikemukakan Smith (1987) bahwa 

mengajar adalah menanamkan pengetahuan atau keterampilan.  

Pengajaran merupakan aktivitas (proses) yang sistematis dan sistemik 

yang terdiri atas banyak komponen. Masing–masing komponen pengajaran 

tidak bersifat parsial (terpisah) atau berjalan sendiri–sendiri, tetapi harus 

berjalan secara teratur, saling bergantung, komplementer, dan 

berkesinambungan. Untuk itu diperlukan pengelolaan pengajaran yang baik. 

Pengelolaan pengajaran yang baik harus dikembangkan berdasarkan pada 

prinsip–prinsip pengajaran. Harus mempertimbangkan segi dan strategi 

pembelajaran.
8
 Pengajaran memang bukan konsep atau praktik sederahan. 

Bersifat kompleks, menjadi tugas dan tanggungjawab pendidik yang 

seharusnya. Pengajaran tersebut berkaitan erat dengan pengembangan potensi 

peserta didik, perubahan, dan pembinaan dimensi–dimensi kepribadian peserta 

didik. 

 

                                                           
7
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan  (Jakarta: 

Kencana Prenadamedia Group, 2011),  hal. 96. et seq. 
8
 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran  (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hal. 1. 
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Pengajaran dikondisikan sebagai aktivitas belajar-mengajar di kelas yang 

diawali dengan perencanaan dan diakhiri dengan evaluasi. Di dalamnya ada 

dua subjek yaitu guru dan peserta didik. Oleh karena itu, dalam setiap proses 

pengajaran kondisi ini harus direncanakan dan diusahakan oleh guru secara 

sengaja agar dapat terhindar dari kondisi yang merugikan (usaha pencegahan), 

dan kembali kepada kondisi yang optimal yang apabila terjadi hal–hal yang 

merusak yang disebabkan oleh tingkah laku peserta didik di dalam kelas 

(usaha kuratif).
9
  

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan adalah tentang 

masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, peserta 

didik kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir.
10

 Oleh 

karena itu pendidik perlu menyusun dan melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar salah satunya pendidik harus berusaha mengembangkan kompetensi 

dan kemampuan siswa. Kegiatan belajar mengajar harus lebih menekankan 

pada proses dari pada hasil. Dalam kegiatan belajar mengajar guru memegang 

peran yang sangat penting. Karena dalam proses pembelajaran tersebut kriteria 

keberhasilan proses pengajaran diukur dari sejauh mana siswa dapat 

menguasai materi pelajaran yang disampaikan oleh pendidik.  

Proses belajar pada hakikatnya merupakan kegiatan mental yang tidak 

dapat dilihat. Artinya, proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang 

yang belajar tidak dapat kita saksikan. Misalnya, ketika seorang pendidik 

menjelaskan suatu materi pelajaran, walaupun sepertinya seorang siswa 

                                                           
9
 Ibid., hal. 122 

10
 Sanjaya,  Op.Cit., hal. 1. 
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memerhatikan secara seksama sambil mengangguk–anggukan kepala, maka 

belum tentu yang bersangkutan belajar. Mungkin peserta didik yang 

mengengguk–anggukan kepala bukan karena memperhatikan penjelasan 

pendidik dan paham atas penjelasan tersebut, akan tetapi karena peserta didik 

tersebut memperhatikan penampilan atau mengagumi cara pendidik 

menjelaskan. Sehingga ketika ditanya peserta didik tidak dapat menjawab. 

Kejadian tersebut sering terjadi dalam proses belajar mengajar di mana peserta 

didik terlihat memperhatikan akan tetapi pikiran kosong atau tidak fokus pada 

pembelajaran. Artinya mengajar pada hakekatnya suatu proses, yakni proses 

mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa sehingga 

menumbuhkan dan mendorong siswa belajar.
11

  

Pendidik sebagai pelaku utama dalam implementasi atau penerapan 

program pendidikan di sekolah memiliki peranan yang sangat strategis dalam 

mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dalam hal ini, pendidik 

dipandang sebagai faktor determinan terhadap pencapaian mutu prestasi 

belajar siswa.
12

 

Peran pendidik sebagai motivator adalah memberi motivasi kepada siswa 

agar mereka melakukan kegiatan belajar dengan kehendak sendiri sesuai 

dengan tujuan belajar yang telah ditetapkan kurikulum. Peran guru sebagai 

fasilitator adalah memfasilitasi siswa agar dapat belajar dengan 

mendayagunakan potensi yang mereka miliki. Cara yang dapat dilakukan oleh 

                                                           
11

 Sagala, Op.Cit., hal. 9. Et seq. 
12

 Syamsul Yusuf, Nani M. Sugandhi, Perkembangan Peserta Didik (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2011), hal. 139. 
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guru untuk memfasilitasi siswa antara lain dengan menciptakan lingkungan 

belajar yang kondusif dan memberikan bimbingan pada saat kegiatan belajar. 

Diketahui bahwa terdapat banyak peserta didik yang masih tidak fokus 

dalam pembelajaran sehingga yang terjadi di kelas pendidik sibuk 

mendiamkan peserta didik yang berbicara sendiri, bersenandung, bergurau dan 

menjadi suasana kelas yang ramai, terkadang waktu belajar tidak mencukupi 

untuk menjelaskan materi yang seharusnya dapat diselesaikan pada satu 

pertemuan. tidak hanya saat berdiskusi ataupun mengerjakan tugas bahkan 

ketika guru memberikan penjelasan tak sedikit dari mereka yang masih 

bergurau, dan berbicara sendiri. Ketidak seriusan peserta didik saat belajar, 

suasana belajar yang membosankan, dan tidak memiliki motivasi untuk belajar 

hal tersebut yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Untuk itu peneliti 

memberikan solusi dengan menerapkan metode pembelajaran kooperatif 

Snowball Throwing sebagai jalan keluar untuk membantu dalam 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VIII SMPN 13 Malang. 

Metode pembelajaran kooperatif Snowball Throwing atau ”lemparan bola 

salju” memiliki kelebihan karna dalam proses pembelajarannya melibatkan 

semua peserta didik sehingga proses pembelajaran dapat menjadi efektif dan 

komunikatif. Metode pembelajaran tersebut membantu penyampaian materi 

melalui diskusi kelompok, namun diselingi dengan permainan dengan cara 

saling melempar pertanyaan yang ditulis dalam secarik kertas (seolah–olah 

sebagai bola salju). Jadi dalam proses pembelajaran tersebut terdapat 

permainan di mana perserta didik tidak hanya membuat dan menjawab 



9 
 

pertanyaan tetapi terdapat kegiatan menyusun pertanyaan-pertanyaan kedalam 

bentuk teka-teki silang secara berkelompok dan pelemparan bola salju. Itulah 

metode pembelajaran alternatif yang peneliti perkenalkan.  

Metode Snowball Throwing juga memiliki kelemahan yaitu dalam proses 

pembelajaran berpotensi menciptakan suasana yang tidak kondusif. Hal 

tersebut karena kegiatan pelemparan bola salju. Untuk itu agar tidak terjadi 

suasana belajar yang tidak kondusif peneliti membagi menjadi beberapa 

kelompok sehingga pelemparan bola salju tersebut hanya perwakilan dari 

setiap kelompok. Peneliti mencoba mengembangkan metode Snowball 

Throwing dengan penerapan yang sedikit berbeda dari penerapan metode 

Snowball Throwing  sebelumnya. Perbedaannya adalah dalam kegiatan 

tersebut terdapat perlombaan di mana kelompok yang paling cepat membuat 

pertanyaan dan menyusun pertanyaan dalam bentuk TTS dan kelompok yang 

paling cepat menjawab pertanyaan itulah yang menang. Dan pada akhir 

pelajaran terdapat penguatan serta pemberian reward kepada kelompok yang 

menang.    

Permasalahan juga tidak hanya dari peserta didik akan tetapi sebagai 

pendidik tidak harus mengikuti ketentuan metode yang sudah ditetapkan pada 

RPP yang sudah ada. Karena terkadang metode yang telah ditentukan tidak 

sesuai dengan materi dan tidak mencukupi waktu belajar. Metode 

pembelajaran tidak hanya disesuaikan dengan materi saja akan tetapi juga 

disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan kecukupan waktu belajar. 
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Sebenarnya motivasi belajar dan hasil belajar siswa yang rendah tidak 

akan terjadi jika pendidik mampu melayani gaya belajarnya, atau setidaknya 

mendekatkan gaya mengajarnya dengan gaya belajar siswa. Maka dari itu 

sebagai seorang pendidik, dituntut untuk memiliki kemampuan memilih dan 

menggunakan metode mengajar yang tepat serta sesuai dengan pokok bahasan 

tertentu dan tingkat perkembangan intelektual siswanya. Salah satu metode 

yang bisa diterapkan adalah model pembelajaran kooperatif, seperti penerapan 

metode Snowball Throwing yang akan diterapkan di SMPN 13 Malang. Oleh 

karena itu dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif Snowball 

Throwing dengan media tts diharapkan dapat menjadikan siswa lebih aktif 

dalam proses pembelajaran karena suasana pembelajaran yang tidak 

membosankan. Dalam metode Snowball Throwing tersebut melibatkan semua 

peserta didik sehingga proses pembelajaran menjadi efektif. Pendidik berperan 

sebagai pengamat dan pengarah dalam penerapan metode tersebut serta 

pemberian kesimpulan diakhir pelajaran. Karena model pembelajaran ini 

didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap 

pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Dan metode 

Snowball Throwing adalah teknik pembelajaran aktif yang biasa digunakan 

karena teknik ini mempertahankan tingkat tanggung jawab pribadi yang 

tinggi. 

Pembelajaran yang bermakna akan membawa siswa pada pengalaman 

belajar yang mengesankan. Pengalaman yang diperoleh siswa akan semakin 

berkesan apabila proses pembelajaran yang diperolehnya merupakan hasil dari 
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pemahaman dan penemuannya sendiri. Dalam konteks ini siswa mengalami 

dan melakukannya sendiri. Peroses pembelajaran yang berlangsung 

melibatkan siswa sepenuhnya untuk merumuskan sendiri suatu konsep. 

Keterlibatan guru hanya sebagai fasilitator dan moderator dalam proses 

pembelajaran tersebut. Peran guru dalam pelaksanaan cooperative learning 

adalah sebagai fasilitator, mediator, director-motivator, dan evaluator.
13

 

Menurut Kurikulum Berbasis Kompetensi yang disempurnakan dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan bahwa setiap individu mempunyai 

potensi yang harus dikembangkan, maka proses pembelajaran yang cocok 

adalah yang menggali potensi anak untuk selalu kreatif dan berkembang.
14

 

Pembelajaran kooperatif itu sendiri dapat menjadi salah satu metode untuk 

mengelola anak–anak dengan problema belajar, termasuk anak kurang 

berprestasi karena tujuan dari model pembelajaran ini salah satunya adalah 

meningkatkan prestasi akademik. Suasana pembelajaran kooperatif diperlukan 

dalam kelas karena dapat membangkitan kegembiraan belajar murni, 

meningkatkan keterampilan metakognitif atau memahami proses berpikirnya 

sendiri, meningkatkan keyakinan pada gagasan sendiri, dan meningkatkan 

kemampuan devergen atau berpikir kreatif.
15

 Maka sangat penting sekali 

model pembelajaran kooperatif diterapkan dalam kelas, selain kelebihan atau 

manfaat menggunkan model pembelajaran kooperatif dalam proses 

                                                           
13

 Isjoni. Cooperative learnig Efektifitas Pembelajaran Kelompok. (Bandung: Alfabeta. 2012), hal. 

62. et seq. 
14

 Penerapan Metode Snowball Throwing Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn). Di akses pada tanggal 22 Mei 2014 dari 

http://mgmppknkabkuburaya.blogspot.com/2012/08/artikel-3-penerapan-metode-snowball.html 
15

 Abiyu Mifzal, Strategi Pembelajaran untuk Anak Kurang Berprestasi (Jogjakarta: Javalitera, 

2012), hal. 38-40.  
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pembelajaran dapat mempermudah dan membantu pendidik dalam 

pengajarannya. 

Melalui penerapan metode Snowball Throwing diharapkan pendidik dapat 

menjadikan peserta didik menjadi lebih aktif, termotivasi dan meningkatkan 

hasil belajar serta menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, tertarik, 

bertanggung jawab dan bersikap positif terhadap pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Karena strategi pembelajaran yang baik akan dapat 

menciptakan kondisi pembelajaran yang kreatif dan dinamis.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mencoba menerapkan 

Metode Pembelajaran Snowball Throwing dengan Media TTS Pada Mata 

Pelajaran Agama Islam Kelas VIII SMPN 13 Malang. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Melihat dari uraian di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan pembelajaran kooperatif Snowball Throwing 

dengan media TTS pada aktivitas siswa kelas VIII SMPN 13 Malang? 

2. Apakah penerapan pembelajaran kooperatif Snowball Throwing dengan 

media TTS dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII SMPN 13 

Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan pembelajaran kooperatif Snowball 

Throwing dengan media TTS pada aktivitas siswa kelas VIII SMPN 13 

Malang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan pembelajaran kooperatif Snowball 

Throwing dengan media TTS dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas VIII SMPN 13 Malang.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini dapat digunakan untuk menentukan strategi belajar yang 

tepat untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam kelas dan 

meningkatkan pemahaman serta hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam.  

2. Manfaat Praktis 

a. Menambah pengetahuan dan wawasan untuk mengembangkan 

kemampuan bagi seorang guru. 

b. Menambah kreatifitas bagi seorang guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. 

a. Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran. 

b. Menambah suasana belajar menjadi lebih menarik. 
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c. Meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. 

 

1.5 Batasan Istilah 

1. Efektivitas 

Menurut H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat 

menyatakan “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan 

yang telah ditentukan sebelumnya.”
16

 Maksud dari efektivitas terebut 

adalah Efektivitas penggunaan metode Snowball Throwing dengan media 

TTS pada siswa-siswi hiperaktif. 

2. Metode Snowball Throwing  

Metode pembelajaran yang menggali potensi kepemimpinan siswa 

dalam kelompok. Siswa dilatih untuk terampil membuat, menjawab 

pertanyaan yang dipadukan melalui permainan imajinatif membentuk dan 

melempar bola salju. Snowball Throwing diterapkan dengan melempar 

segumpalan kertas untuk menunjuk siswa yang diharuskan menjawab soal 

dari guru.
17

  

3. Media TTS  

Suatu permainan di mana pemain harus mengisi ruang-ruang kosong 

dengan huruf-huruf yang membentuk sebuah kata berdasarkan petunjuk. 

                                                           
16

 Pengertian efektivitas, Di akses pada tanggal 25 April 2015 dari 

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1672/BAB%20II.pdf?sequence=2 
17

 Miftahul Huda, Model – model Pengajaran Dan Pembelajaran Isu – isu Metodis Dan 

Paradigmatis (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), hal. 226. et seq. 
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Biasanya petunjuk dibagi ke dalam kategori mendatar dan menurun, 

tergantung posisi kata yang harus diisi.
18

 

4. Pelajaran Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan dengan ajaran–ajaran agama islam, berupa bimbingan dan 

asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia 

dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama 

islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan agama 

islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan 

kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat.
19

 

 

1.6 Penelitian Relevan 

Penelitian yang membahas tentang penerapan metode Snowball Throwing 

antara lain:  

Skripsi oleh Nurjana Tri Afdhila yang berjudul “Penerapan Model 

Snowball Throwing dengan Media TTS untuk Meningkatkan Aktivitas Siswa 

Pada Pembelajaran IPA Kelas IV SDN Gunungpati 03 Semarang”. Penelitian 

tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan aktivitas dan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran IPA serta peningkatan keterampilan guru 

dalam mengelola pembelajaran IPA.
20
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 Media teka – teki silang, Di akses pada tanggal 23 Mei 2014 dari 

http://erlinna.wordpress.com/2011/05/20/teka-teki-sebagai-media-pembelajaran/ 
19

Pengertian Mata Pelajaran Pendidikan Agama. Di akses pada tanggal 11 Juni 2014 dari  

http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2190995-pengertian-mata-pelajaran-pendidikan-

agama/ 
20

Penerapan Model Snowball Throwing Dengan Media Tts Untuk Meningkatkan Aktivitas Siswa 

Pada Pembelajaran IPA Kelas IV SDN Gunungpati 03 Semarang. Di akses pada tanggal 22 Mei 

2014 dari 

http://erlinna.wordpress.com/2011/05/20/teka-teki-sebagai-media-pembelajaran/
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Vivi Ria Lancarwati, dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan 

Motivasi Belajar IPS Siswa Kelas VIII dengan Menggunakan Metode 

Snowball Throwing Di SMPN 4 Satuatap Bawang Banjarnegara”. Penelitian 

tesebut bertujuan untuk mendeskripsikan motivasi belajar siswa pada 

pembelajaran IPS.
21

 

Berdasarkan dari kedua skripsi tersebut, terdapat kesamaan dengan skripsi 

ini yang pada tujuan penelitiannya adalah untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. Yang membedakan antara kedua skripsi tersebut dengan skripsi ini 

adalah perbedaan pada jenis penelitian dan penerapannya. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian eksperimen di mana dalam penerapan metode 

Snowball Throwing ini terdapat kegiatan permainan dan perlombaan. 

Penelitian pada mata pelajaran lain yang menggunakan metode Snowball 

Throwing adalah matematikan dan ppkn. Dan peneliti mencoba menggunakan 

metode tersebut pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 13 

Malang. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
https://www.google.co.id/?gws_rd=cr&ei=MBGdU9asMsu9ugT97YHYDA#q=jurnal+metode+sn

owbal+throwing+dengan+media+tts 
21

 Peningkatan Motivasi Belajar IPS Siswa Kelas VIII Dengan Menggunakan Metode Snowball 

Throwing Di SMPN 4 Satuatap Bawang Banjarnegara. Di akses pada tanggal 22 Mei 2014 dari  

http://partner37.mydomainadvisor.com/search.php?pr=vmn&id=zgametb_ad&v=1_0_1_10 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan skripsi maka penulis menjabarkan 

sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, pada bab ini mencakup latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II Kajian Pustaka, mencakup pengertian pendidikan agama Islam, 

pembelajaran kooperatif, metode pembelajaran, metode Snowball Throwing, 

media teka–teki silang. 

Bab III Metodologi Penelitian, pada bab ini meliputi jenis penelitian, 

subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis 

data. 

Bab IV Hasil Penelitian, berisi tentang penyajian data dan hasil penelitian 

yang didapat selama proses penelitian berlangsung beserta analisisnya. 

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran–saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 


