
BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

 Salah satu cara mengembangkan kemajuan suatu bangsa adalah melalui 

pendidikan,  sehingga  saat  ini  kita  bisa  menikmati  teknologi  yang  semakin 

canggih.  Semua  itu  merupakan  hasil  pemikiran  manusia  melalui  proses 

pendidikan.  Meskipun  pada  setiap  jaman  proses  dari  pelaksanaan  tersebut 

berbeda-beda, tetapi tujuan yang ingin dicapai sama, yaitu meningkatkan kualitas 

dan kuantitas hidup sebagai manusia.  Trianto (2007: 1) menyatakan “Pendidikan 

hendaknya melihat jauh ke depan dan memikirkan apa yang akan dihadapi peserta 

didik di masa yang akan datang”. Semakin berkembangnya jaman maka tuntutan 

pengetahuan dan kemampuan  untuk  beradaptasi  semakin  tinggi,  sehingga para 

orang  tua  merasa  perlu  adanya  pembelajaran  yang  bisa  memenuhi  kebutuhan 

anak-anaknya.  sedangkan, pendidikan tidak hanya dilaksanakan oleh orang tua, 

tetapi juga dilakukan oleh sekolah bahkan masyarakat pun ikut berperan dalam 

menentukan keberhasilan pelaksanaan pendidikan.

Uraian di atas sesuai dengan yang diungkapkan oleh Achman (1960) yang 

menyatakan bahwa ada 3 sumber dalam pendidikan, yaitu ”a) Study of the pupil,  

b) study of he society in which they live,  and  c) the judgment of the informed 

educational  specialist”  (Sukardi,  2008: 17).  Berdasarkan kajian uraian di atas, 

diketahui bahwa pendidikan dianggap perlu dan sangat penting oleh masyarakat 

khususnya para orang tua, sebab para orang tua merasa bekal pengetahuan yang 
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diberikannya,  tidak  bisa  mencukupi  kebutuhan  anak-anaknya  dalam menjalani 

kehidupan di dunia ini sesuai dengan tuntutan jaman yang semakin kompleks.

Pendidikan  di  sekolah  saat  ini,  berbeda  dengan  5  tahun  sebelumnya, 

karena  saat  ini  sudah banyak  inovasi-inovasi  dalam dunia  pendidikan.  Inovasi 

yang dilakukan mulai dari perbaikan kurikulum, perbaikan manajemen sekolah, 

sampai  pada  pengelolaam  kelas  dan  strategi  pembelajaran  yang  berhubungan 

langsung  dengan  Siswa.  Pada  pelaksanaan  pembelajaran,  Trianto  (2007:  2) 

menyatakan  ada  beberapa  inovasi,  yaitu  ”Orientasi  pembelajaran  yang  semula 

berpusat  pada  guru  (teacher  centered)  beralih  berpusat  pada  murid  (student  

centered);  metodologi  yang  semula  didominasi  ekspositori  berganti  ke 

partisipatori; dan pendekatan yang semula lebih banyak bersifat tekstual berubah 

menjadi kontekstual. Rusman (2011: 21) menambahkan bahwa ”Pendidikan yang 

baik,  sebagaimana  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  modern  dewasa  ini  dan 

sifatnya  yang  selalu  menantang,  mengharuskan  adanya  pendidik  yang 

profesional”. Oleh sebab itu, selain pelaksanaan inovasi dalam dunia pendidikan, 

para  pendidik  (Guru)  sebagai  pelaksana  pendidikan  diharapkan  dapat 

memperkaya  pengetahuannya  untuk  meningkatkan  kompetensi  dalam 

membelajarkan para peserta  didik agar  cinta  pada Ilmu Pengetahuan,  sehingga 

proses belajar dapat berlangsung seumur hidup. Selain itu, diharapkan para Guru 

juga  dapat  mengidentifikasi  dan  menganalisis  permasalahan  yang  dapat 

menghambat  pembelajaran  siswa  dan  mencari  alternatif  penyelesaian 

permasalahan yang terjadi, lalu mencoba menerapkannya untuk mengembangkan 

kompetensi dan pengetahuan peserta didik (Siswa), disesuaikan dengan kebutuhan 

dan tingkat perkembangan peserta didik.



3

Berdasarkan  Observasi  langsung  selama  melaksanakan  praktek 

pengalaman lapangan (PPL) di  SMP Muhammadiyah  1 Malang  di  kelas  VIIC. 

Pembelajaran  di  kelas  masih  didominasi  oleh  Guru  sebagai  sumber  utama 

pengetahuan.  Hal  ini  terlihat  hanya  Guru  yang  aktif  pada  saat  pembelajaran, 

padahal Guru sudah melakukan motivasi  supaya  para Siswa mau bertanya  dan 

melakukan aktifitas yang diharapkan oleh Guru, sehingga aktivitas Siswa dalam 

mengikuti  proses pembelajaran masih  kurang.  Terbatasnya  aktivitas  Siswa ini 

dikarenakan adanya beberapa faktor, yaitu  1) ada beberapa Siswa yang kurang 

siap dalam mengikuti pembelajaran dengan tidak membawa buku Biologi maupun 

Lembar  Kerja  Siswa  (LKS)  yang  disediakan  oleh  Guru,  2)  Siswa  cenderung 

bersikap pasif terhadap pembelajaran, hal ini terlihat hanya ada beberapa Siswa 

yang mengajukan pertanyaan disaat Guru memberikan kesempatan kepada Siswa 

untuk bertanya, dan saat Guru memberikan pertanyaan hanya Siswa tertentu yang 

mau menjawab pertanyaan dan mengemukakan pendapatnya. Kurangnya interaksi 

yang terjadi antara Siswa dan Guru, mengakibatkan pemahaman Siswa terhadap 

materi  Biologi  yang  dipelajari  masih  kurang memenuhi  harapan  Guru,  hal  ini 

terlihat  pada  hasil  Ujian  Tengah  Semester  (UTS)  Tahun  Ajaran  2012/2013, 

diperoleh  nilai  rata-rata  hanya  60,4 dan  hasil  belajar  Siswa  masih  kurang 

maksimal,  dikarenakan  belum  memenuhi  kriteria  ketuntasan  minimal  (KKM). 

Sebab, KKM untuk pelajaran Biologi di SMP Muhammadiyah 1 Malang  adalah 

72, dengan adanya data yang di uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran  Biologi  di  Kelas  VIIc Muhammadiyah  1  Malang  masih  belum 

efektif, sehingga perlu adanya inovasi dalam pembelajaran.
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Dari  berbagai permasalahan tersebut, ada beberapa  masalah  yang harus 

diperbaiki hasil belajar Siswa yang tidak memenuhi KKM, dan interaksi Siswa 

dalam keterampilan  bertanya  kurang,  terlihat  hanya   siswa  tertentu  saja  yang 

berani bertanya  dan mengutarakan pendapatnya  kepada Guru.  Oleh karena itu, 

diperlukan  strategi  dan  metode  pembelajaran  inovatif  yang  menyenangkan, 

menantang, dan dapat membangkitkan minat para Siswa dalam belajar, sehingga 

dapat  meningkatkan  aktifitas  Siswa dalam  hal  mengembangkan  keterampilan 

bertanya  dan  menjawab  pertanyaan,  serta  dapat  melaksanakan  aktifitas  yang 

diminta  oleh  Guru.  Dengan demikian, salah  satu  alternatif  pembelajaran  yang 

menjadi pilihan peneliti adalah model pembelajaran Snowball Throwing.

Menurut  Saminanto   “Pembelajaran  Snowball  Throwing disebut  juga 

pembelajaran  gelundungan  bola  salju”  (Krishna,  2012). Artinya,  pembelajaran 

Snowball  Throwing merupakan  suatu  pembelajaran  melalui  bermain  membuat 

pertanyaan  yang  ditulis  dalam  sebuah  kertas  mengenai  materi  yang  kurang 

dipahami,  lalu  melemparkannya  kepada  teman-temannya  untuk  mendapatkan 

jawaban. Dalam  mengemukakan  pertanyaan,  diharapkan  para  siswa  tidak 

sembarangan  dalam  membuat  pertanyaan,  karena  itu  dibutuhkan  kemampuan 

dalam  membuat  pertanyaan.  Fakhruddin  (2008:  31)  menyatakan  bahwa 

Kemampuan  Bertanya  merupakan  “Kegiatan  untuk  mengemukakan  pikiran, 

perasaan, dan gagasan terhadap suatu masalah, yang berfungsi sebagai alat untuk 

menciptakan  dan  membangkitkan  interaksi”.  Pertanyaan  yang  baik,  bukanlah 

mengenai  pertanyaan yang sulit  atau mudah untuk dicari  jawabannya.  Namun, 

pertanyaan yang baik dalam pembelajaran Snowball Throwing adalah pertanyaan 
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yang  sesuai  dengan  kajian  pembelajaran,  sesuai  dengan  Standar  Kompetensi, 

Kompetensi Dasar, serta sesuai Indikator dan Tujuan pembelajaran secara khusus.

Pelaksanaan  model  pembelajaran  Snowball  Throwing ini,  dilakukan 

dengan beberapa tahap, yaitu 1)  Guru menyiapkan rangkuman materi yang akan 

dipelajari.  2)  Siswa  dibentuk  dalam  kelompok-kelompok  kecil.  3)  Guru 

memanggil  ketua  kelompok  dan  memberikan  lembar  rangkuman  materi,  serta 

menyampaikan informasi penting mengenai materi.  4)  Ketua kelompok kembali 

ke  kelompok  untuk  menyajikan  materi  ke  anggota  kelompoknya.  5)  Setiap 

anggota  kelompok  diminta  untuk  membuat  pertanyaan  mengenai  materi  yang 

dipelajari.  6) Setiap siswa melemparkan kertas pertanyaan ke anggota kelompok 

lain  untuk  dijawab.  Banyaknya  jawaban  yang  dikerjakan  setiap  Siswa  akan 

berbeda satu dengan yang lain sesuai kemampuan para Siswa dalam memahami 

materi  yang  dipelajari  dan  minat  untuk  belajar. Meskipun,  Pembelajaran  ini 

terlihat sangat interaktif, menantang dan menyenangkan. Namun, para Guru harus 

berhati-hati  dalam pengelolaan kelasnya,  sebab jika tidak maka bisa dipastikan 

tujuan pembelajaran tidak tercapai, sebab para Siswa bisa bermain-main dan tidak 

melaksanakan tugas yang diberikan pada saat pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas,  diharapkan  pembelajaran  Snowball Throwing 

ini  dapat  memenuhi  tujuan pembelajaran yang diharapkan,  sebab pembelajaran 

yang  interaktif,  menantang dan menyenangkan,  dapat  merangsang minat  siswa 

dalam pembelajaran dan hasil belajarnya bisa memuaskan. Hal ini sesuai dengan 

penelitian  pelaksanaan  Skripsi  yang  dilakukan  oleh  Sartika  (2012)  dengan 

indikator keberhasilaan jika siswa memperoleh hasil belajar dengan nilai  60 dan 

ketuntasan secara klasikal 85%. Berdasarkan hasil evaluasi pada siklus I diperoleh 
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hasil  belajar  siswa  dengan  nilai  rata-rata  71,57  dan  ketuntasan  hasil  belajar 

sebesar  81,57%. Sedangkan pada  siklus  II  diperoleh  nilai  rata-rata  77,10  dan 

ketuntasan hasil belajar sebesar 89,47%. Penelitian skripsi dengan menggunakan 

Snowball  Throwing  juga  dilakukan  oleh  Zahron  (2012),  hasil  penelitian 

pembelajaran IPA dengan menggunakan model Snowball Throwing menunjukkan 

hasil aktivitas belajar siswa pada siklus 1 mencapai 57,57% dan pada siklus 2 

mencapai 81,81 %. Sedangkan,  hasil belajar setelah penerapan model  Snowball  

Throwing  nilai hasil belajar siswa pada siklus 1 mendapat rata-rata, yaitu 71,12 

dan  pada  siklus  2  terjadi  peningkatan  skor  rata-rata  hasil  belajar  siswa, yaitu 

81,21.  Berdasarkan  kajian  latar  belakang  tersebut,  peneliti  memfokuskan 

penelitian dan memilih judul ”Upaya Meningkatkan Kemampuan Siswa Membuat  

Pertanyaan  Dan  Hasil  Belajar  Biologi dengan  Menggunakan  Pembelajaran 

Snowball Throwing Kelas VIIC di SMP Muhammadiyah 1 Malang”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

diuraikan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah  pelaksanaan  pembelajaran  Snowball Throwing dalam upaya 

untuk  meningkatkan   kemampuan  siswa  membuat  pertanyaan dan  hasil 

belajar biologi  pada Siswa Kelas VIIC SMP Muhammadiyah 1 Malang?

2. Bagaimanakah  Hasil  Kemampuan  siswa  membuat  pertanyaan  dalam 

pelajaran biologi dengan menggunakan pembelajaran Snowball Throwing?

3. Bagaimanakah Hasil belajar siswa kelas VIIc dalam pelajaran biologi dengan 

menggunakan pembelajaran snowball throwing?
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C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk  mengetahui  gambaran  pembelajaran Snowball  Throwing pada  siswa 

kelas  VIIc  SMP  Muhammadiyah  1  Malang  dalam  Upaya  meningkatkan 

kemampuan siswa membuat pertanyaan dan hasil belajar Siswa.

2. Untuk  mengetahui  Hasil  kemampuan  siswa  membuat  pertanyaan  terhadap 

pelajaran biologi dengan menggunakan Pembelajaran Snowball Throwing.

3. Untuk  mengetahui  Hasil  belajar  biologi  pada  siswa  kelas  VIIc  melalui 

Pembelajaran  Snowball Throwing.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  berguna  sebagai  sumber  referensi  bagi 

sekolah  yang  diteliti,  dan  kajian  penelitian  bagi  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu 

Pendidikan  khususnya Jurusan Biologi serta bagi penelitian yang  lain. Adapun 

hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu:

1. Bagi  SMP Muhammadiyah  1  malang,  hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan 

sebagai informasi atau referensi untuk mencoba pembelajaran inovatif yang 

menyenangkan di kelas.

2. Bagi  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pedidikan  (FKIP),  khususnya  Jurusan 

Biologi,  penelitian  ini  dapat  menambah  khasanah  ilmu  pengetahuan  dan 

menambah  perbendaharaan  kepustakaan,  sehingga  dapat  dipakai  sebagai 

kajian untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya;

3. Bagi  Penelitian  lanjut,  hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  bahan 

kajian penelitian lain dengan topik pembelajaran dan latar yang berbeda.
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E. RUANG LINGKUP DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Ruang  lingkup  penelitian  ini  memberikan  gambaran  mengenai  variabel 

yang diteliti, populasi dan subjek penelitian, serta lokasi penelitiannya. Penelitian 

dilaksanakan di SMP Muhammadiyah I Malang di Jalan Brigjen. Slamet Riyadi 

Kota Malang. Subjek penelitiannya adalah peserta didik (para siswa) kelas VIIC 

SMP  Muhammadiyah  1  Malang.  Menurut  Narbuko  dan  Achmadi  (dalam 

Riwayanto,  2010:  6)  “Variabel  diartikan  sebagai  faktor-faktor  yang  berperan 

dalam peristiwa atau  gejala  yang akan diteliti”.  Penelitian  ini  mempunyai  dua 

variabel, yaitu kemampuan siswa membuat pertanyaan dan Hasil Belajar Biologi.

Berdasarkan rumusan masalah,  batasan pelaksanaan penelitian ini,  yaitu 

Penelitian  Tindakan  Kelas  (PTK)  ini  menggunakan  pembelajaran  Snowball  

Throwing dengan materi  Ekosistem pada kelas VIIC di SMP Muhammadiyah 1 

Malang. Jadi, hasil pembelajaran Snowball Throwing tidak bisa digeneralisasikan 

untuk semua permasalahan yang ada di setiap kelas, apalagi setiap sekolah. Hal 

ini  dikarenakan,  penelitian  ini  difokuskan  pada  kajian  tertentu  saja,  selain  itu 

setiap  siswa berbeda  lingkungan belajarnya,  sehingga  tentu  saja  setiap  peserta 

didik berbeda dalam latar, budaya dan adat-istiadatnya.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi istilah ini dilakukan agar tidak terjadi perbedaan pendapat tentang 

makna  dari  istilah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Menurut  Pedoman 

Penulisan Karya Ilmiah (Saukah, 2000: 14) Definisi Operasional adalah definisi 

yang  didasarkan  atas  sifat-sifat  hal  yang  didefinisikan  yang  dapat  diamati. 

Beberapa definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:
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1. Pembelajaran  merupakan suatu rangkaian proses belajar  yang direncanakan 

oleh para pendidik (guru) untuk mencapai tujuan yang diharapkan berdasarkan 

kemampuan dan perkembangan peserta didik.

2. Pembelajaran Snowball Throwing adalah suatu model pembelajaran melalui 

bermain  dengan  membuat  pertanyaan  pada  suatu  kertas  kemudian 

dilemparkan kepada siswa lain untuk mendapatkan jawaban.

3. Kemampuan  Bertanya  merupakan “Kegiatan untuk mengemukakan pikiran, 

perasaan,  dan gagasan terhadap suatu masalah,  yang berfungsi sebagai  alat 

untuk menciptakan dan membangkitkan interaksi” (Fakhruddin, 2008: 31).

4. “Hasil  belajar  merupakan  gambaran  kemampuan  siswa  dalam  memenuhi 

suatau tahapan pencapaian pengalaman belajar dalam satu kompetisi belajar” 

(Sanjaya (2005) dalam Alvyanto, 2012: 27).

5. Ekosistem adalah  Hubungan  timbal  balik  antara  makhluk  hidup  dengan 

lingkungannya (Wasis dan Irianto, 2008: 217).


