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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi saat ini perkembangan teknologi dan ilmu 

pengetahuan berkembang dengan pesat dan juga sangat mempengaruhi 

perkembangan pendidikan di Indonesia. Karena itu pendidikan sangat 

penting dan dibutuhkan oleh setiap manusia. Hal ini karena pendidikan 

merupakan bekal terpenting yang dapat mempengaruhi manusia untuk 

mencapai kesejahteraan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 

dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, ke-pribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat bangsa dan negara. Sedangkan Sardiman (2007 : 12) 

mengemukakan bahwa pendidikan adalah salah satu usaha yang bersifat 

sadar tujuan yang dengan sistematis terarah pada perubahan tingkah laku 

menuju kedewasaan anak didik.  

Penjabaran diatas dapat dikatakan bahwa pendidikan yang 

berkualitas dapat menjadikan seseorang menjadi lebih baik. Oleh karena itu 

bidang pendidikan perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara 

sungguh-sungguh dari berbagai pihak yang bersangkutan. 
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Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, 

berbagai wawasan baru tentang pendidikan juga turut berkembang. Hal ini 

dapat menjadikan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah. Guru sebagai orang yang berperan dalam pendidikan, dituntut 

untuk dapat mengikuti berkembangnya wawasan dan konsep baru dalam 

dunia pendidikan. Selain itu guru harus memiliki kemampuan lain terutama 

dalam menyampaikan pembelajaran, dan penggunaan model pembelajaran 

yang dapat menarik perhatian siswa. Hal ini agar dapat mempengaruhi 

minat peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar dan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Terutama dalam penanaman konsep 

tentang keanekaragaman kenampakan alam melalui pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) di sekolah.  

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu 

mata pelajaran tersebut terdapat dalam kurikulum sekolah mulai dari tingkat 

sekolah dasar (SD) sampai perguruan tinggi.  IPS di tingkat sekolah pada 

dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga 

Negara yang menguasai pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan nilai yang 

dapat digunakan sebagai kemampuan mengambi keputusan agar menjadi 

warga negara yang baik (Sapriya, 2009 : 12) 

Pembelajaran IPS di sekolah dasar menganut pendekatan terpadu 

(integrated) artinya materi pembelajaran dikembangkan dan disusun tidak 

mengacu pada disiplin ilmu yang tepisah melainkan mengacu pada aspek 

kehidupan nyata peserta didik sesuai dengan karakteristik usia, tingkat 

perkembangan berpikir, dan kebiasaan besikap dan berperilaku. 
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Pembelajaran IPS mengarahkan peserta didik untuk dapat menjadi warga 

Negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga 

dunia yang cinta damai (Sapriya, 2009 :194). Berdasarkan uraian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS di sekolah dasar adalah untuk 

menjadikan siswa untuk menjadi warga Negara Indonesia yang demokratis, 

dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai yang mengacu 

pada kehidupan nyata. 

Naskah KTSP menjelaskan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari 

SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. Somantri (dalam Sapriya, 

2009:11) mendefinisikan Ilmu Pengetahuan Sosial adalah penyederhanaan 

atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan 

dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan 

pedagogis atau psikologis untuk tujuan pendidikan. Sedangkan menurut 

Trianto (2007:128) tujuan utama pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap 

masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif 

terhadap perbaikan segala ketimbangan yang terjadi, dan terampil mengatasi 

setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri 

maupun menimpa masyarakat. Tujuan pembelajaran IPS tersebut dapat 

terealisasikan apabila pengembangan potensi siswa dapat diberdayakan 

dengan baik. Suatu bentuk pengembangan potensi siswa yang dapat 

diberdayakan adalah dengan merencanakan, melaksanakan, menilai dan 

mengawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien. 
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Pengajaran di kelas, seharusnya tidak terlepas dari keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator, moderator, 

dan evaluator yang menciptakan situasi dan menyediakan kesempatan bagi 

siswa untuk menemukan kembali ide dan konsep matematika dengan cara 

mereka sendiri. Oleh karena itu, guru harus mampu menciptakan dan 

mengembangkan pengalaman belajar yang mendorong siswa untuk 

memiliki aktivitas baik untuk dirinya sendiri maupun bersama siswa lain 

(Aisyah, 2007 : 76). 

Berdasarkan hasil observasi awal di kelas IV SDN Tambakan 01, 

guru belum dapat menjadikan pelajaran IPS menjadi pelajaran yang 

menyenangkan, pembelajaran masih bersifat monoton yakni duduk, dengar 

dan diam. Tidak adanya inovasi yang dilakukan oleh guru menjadikan siswa 

cepat merasa bosan dan  memilih SDN Tambakan 01 Kecamatan Gandusari 

Kabupaten Blitar menjadi obyek penelitian tindakan kelas. 

Hasil observasi awal dan wawancara dengan guru kelas IV SDN 

Tambakan 01 diketahui bahwa siswa mengalami banyak permasalahan 

terhadap pembelajaran IPS. Hasil belajar yang diperoleh siswa yaitu 68, 9% 

atau sebanyak 20 siswa nilainya belum mencapai KKM sedangkan 31,1%  

atau sebanyak 9 siswa nilainya sudah mencapai KKM yang ditentukan 

sekolah yaitu 70. Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa akar 

permasalahan yaitu: (1) Guru lebih sering menggunakan metode ceramah 

dan menulis materi di papan tulis, (2) Guru hanya mengejar target dalam 

penyampaian materi. Materi tidak tersampaikan secara maksimal, (3) 

Kurangnya model pembelajaran. Siswa hanya mendengar, sehingga menjadi 
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kurang kreatif dalam mengembangkan ide- idenya dan siswa menjadi bosan 

dan malas mengikuti pelajaran, (4) Kurangnya memanfatkan sumber dan 

media pembelajaran, (5) Suasana belajar yang kurang menyenangkan 

sehingga menjadikan siswa merasa bosan dalam menerima pelajaran. 

Selain itu, permasalahan juga muncul dari peserta didik, yaitu: (1) 

Kemampuan yang berbeda-beda pada setiap anak, sehingga dapat menjadi 

kendala guru untuk menyampaikan materi pelajaran, (2) Siswa merasa cepat 

bosan karena model yang digunakan kurang mengaktifkan siswa. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, perlu adanya suatu alternatif 

model pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan yaitu model 

pembelajaran Snowball Throwing. Snowball Throwing merupakan salah 

satu metode cooperative. Snowball Throwing disebut juga gelundungan bola 

salju. Pembelajaran ini melatih siswa untuk lebih tanggap terhadap siswa 

lain dalam bentuk bola salju yang terbuat dari kertas dan menyampaikan 

pada temannya dalam satu kelompok. Kertas tersebut berisi pertanyaan yang 

diremas menjadi sebuah bola kertas dan diberikan kepada siswa lain. Siswa 

yang mendapatkan bola kertas tersebut menjawab pertanyaan yang ada pada 

bola kertas tersebut. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti termotivasi untuk 

melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul “ Peningkatan Hasil 

Belajar IPS Melalui Model Snowball Throwing Materi Keanekaragaman 

Kenampakan Alam Kelas IV SDN Tambakan 01 Kecamatan Gandusari 

Kabupaten Blitar”.  
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1.2 Fokus Masalah 

Permasalahan yang ada dalam pembelajaran IPS kelas IV SDN 

Tambakan 01 adalah hasil belajar yang diperoleh siswa yaitu 68, 9% atau 

sebanyak 20 siswa nilainya belum mencapai KKM sedangkan 31,1%  atau 

sebanyak 9 siswa nilainya sudah mencapai KKM yang ditentukan sekolah 

yaitu 70. Akar permasalahannya yaitu : 

(1) Guru lebih sering menggunakan metode ceramah dan menulis dipapan 

tulis. 

(2) Guru hanya mengejar target dalam penyampaian materi. Jadi, materinya 

tidak tersampaikan secara maksimal,  

(3) Kurangnya model pembelajaran. Siswa hanya mendengar, sehingga 

menjadi kurang kreatif dalam mengembangkan ide-idenya dan siswa 

menjadi bosan dan malas mengikuti pelajaran,  

(4) Kurangnya memanfatkan sumber dan media pembelajaran,  

(5) Suasana belajar yang kurang menyenangkan sehingga menjadikan siswa 

merasa bosan dalam menerima pelajaran. 

(6) Kemampuan yang berbeda-beda pada setiap anak, sehingga dapat 

menjadi kendala guru untuk menyampaikan materi pelajaran, 

(7) Siswa merasa cepat bosan karena model yang digunakan kurang 

mengaktifkan siswa. 

Untuk itu pembelajaran yang masih bersifat konvensional harus segera 

diubah dengan model pembelajaran inovatif dan menyenangkan. Salah satu 

model pembelajaran inovatif dan menyenangkan adalah model pembelajaran 

Snowball Throwing.  
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan model Snowball Throwing dalam meningkatkan 

hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN Tambakan 01 Kecamatan 

Gandusari Kabupaten Blitar? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar IPS dalam penerapan model 

Snowball Throwing siswa kelas IV SDN Tambakan 01 Kecamatan 

Gandusari Kabupaten Blitar? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan model Snowball Throwing dalam 

meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN Tambakan 01 

Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPS 

dalam penerapan model Snowball Throwing siswa kelas IV SDN 

Tambakan 01 Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. 

  

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak yang 

bersangkutan yaitu : 
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1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi dunia pendidikan, utamanya peningkatan mutu pendidikan IPS 

melalui model Snowball Throwing. Secara khusus penelitian ini 

memberikan kontribusi pada strategi pembelajaran berupa perubahan pola 

pembelajaran dari mengajar menjadi belajar yang mengutamakan proses 

untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Guru  

1. Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru kepada guru tentang 

model pembelajaran serta cara yang dilakukan untuk lebih 

meningkatkan hasil  belajar IPS melalui model pembelajaran 

Snowball Throwing. 

2. Memberikan inovasi tentang pembelajaran menggunakan metode 

Snowball Throwing di sekolah sehingga penyampaian materi 

pembelajaran di sekolah menjadi mudah. 

3. Meningkatkan kreatifitas dan profesionalisme guru dalam 

merancang pembelajaran inovatif yang menarik dan menyenangkan. 

b. Siswa 

1. Hasil Belajar siswa lebih meningkat  terutama dalam pelajaran IPS 

materi keanekaragaman kenampakan alam. 

2. Meningkat kreatifitas siswa dalam menerapkan dan memahami 

pembelajaran dalam materi keanekaragaman kenampakan alam. 
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3. Menghindari kejenuhan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar.  

4. Siswa lebih aktif dalam mengikuti pelajaran yang diberikan oleh 

guru. 

c. Peneliti  

Dengan melakukan penelitian di sekolah secara langsung 

diharapkan peneliti mendapatkan manfaat sebagai berikut:  

1. Peneliti dapat menerapkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan 

yang dimiliki dalam situasi dan kondisi yang nyata di sekolah.  

2. Peneliti dapat menemukan masalah-masalah yang timbul dalam 

pembelajaran serta mencari alternatif pemecahannya dengan 

menggunakan metode Snowball Throwing untuk mengajarkan 

materi keanekaragamn kenampakan alam.  

3. Peneliti mendapat pengalaman dan wawasan tentang penerapan 

metode Snowball Throwing. 

 

1.6 Batasan Istilah 

1. Model pembelajaran langkah-langkah pembelajaran dan perangkatnya 

(seperangkat langkah-langkah pembelajaran) untuk mencapai tujuan 

pembelajaran atau pola yang diikuti untuk merancang pembelajaran 

(Akbar, 2010:158) 

2. Snowball Throwing disebut juga dengan gelundungan bola salju. 

Pembelajaran ini melatih siswa untuk lebih tanggap terhadap siswa lain 
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dalam bentuk bola salju yang terbuat dari kertas dan menyampaikan pada 

temannya dalam satu kelompok 

3. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya dan sikap siswa setelah mengalami 

proses pembelajaran yang menggunakan model Snowball Throwing. Hasil 

belajar disini ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru.   

4. Pendidikan IPS adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan 

humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan 

disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. 

5. Keanekaragaman kenampakan alam adalah segala sesuatu di alam atau 

segala sesuatu di atas bumi yang menampakkan diri atau menunjukkan diri 

kepada kita dengan berbagai bentukan muka bumi yang terjadi secara 

alamiah. 

 


