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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis, yang dilakukan oleh orang-

orang yang diserahi tanggung jawab untuk memengaruhi peserta didik sehingga 

mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan (Daryanto, 2011:1). 

Dalam arti lain, pendidikan merupakan pendewasaaan peserta didik agar dapat 

mengembangkan bakat, potensi, dan keterampilan yang dimiliki dalam menjalani 

kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan didesain guna memberikan pemahaman 

dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik (siswa). 

Secara singkat tujuan pendidikan ialah untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, dengan ciri-ciri 

sebagai berikut: a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,            

b) berbudi pekerti luhur, c) memiliki pengatahuan dan keterampilan, d) sehat  

jasmani dan rohani, e) kepribadian yang mantap dan mandiri, f) bertanggung 

jawab terhadap masyarakat dan bangsa. 

Dari tujuan pendidikan diatas maka diharapkan pendidikan di Indonesia 

dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia indonesia 

seutuhnya. Manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan dan pengatahuan, kesehatan jasmani 

dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri serta rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan. 
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Uraian diatas menunjukkan bahwa salah satu mata pelajaran yang dapat 

dikembangkan di Sekolah Dasar adalah mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn). Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

merupakan mata pelajaran yang mudah sehingga tidak perlu dirisaukan 

kesanggupan siswa untuk menguasainya. Namun kenyataannya, tidak semua 

siswa menunjukkan hasil belajar yang memuaskan dan belum mampu memahami 

pelajaran PKn secara keseluruhan. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kls IV pada 

tanggal 26 Maret 2012 di SDN Mojolangu 4 Kota Malang diketahui bahwa siswa 

mengalami banyak permasalahan terhadap pembelajaran PKn yang dilakukan. 

Dapat diketahui1 16 siswa (55%) dari 29 siswa di kelas tersebut hasil belajarnya 

belum mencapai standar minimal KKM yang ditentukan. Hal tersebut salah 

satunya disebabkan siswa kurang memperhatikan pelajaran, tidak konsentrasi saat 

pembelajaran berlangsung dan malas belajar saat di luar sekolah.  

Berkenaan dengan hal tersebut, kondisi demikian dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain: 1) kegiatan pembelajaran sebagian besar masih 

menggunakan metode konvensional yaitu metode ceramah, 2) motivasi dan 

aktivitas belajar siswa rendah yang ditandai dengan siswa cenderung pasif dalam 

hal mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan, 3) siswa bermain dengan 

sesama teman saat guru sedang memberikan materi, 4) kegiatan praktik jarang 

dilaksanakan dalam pembelajaran PKn, 5) pengunaan media pembelajaran yang 

kurang bervariatif dalam proses pembelajaran yang mendorong siswa berpikir 

abstrak. Kondisi inilah yang menyebabkan hasil belajar siswa kurang optimal. 
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Terdapat empat hal penting dalam strategi pembelajaran kooperatif, yakni: 

(1) adanya peserta didik dalam kelompok, (2) adanya aturan main (role) dalam 

kelompok, (3) adanya upaya belajar dalam kelompok, (4) adanya kompetensi 

yang harus dicapai oleh kelompok. Berdasarkan permasalahan di atas maka 

peneliti akan melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menerapkan 

pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing. Penerapan pembelajaran 

kooperatif merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh 

siswa di dalam kelompok, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan, karena dapat diketahui dari langkah-langkah metode kooperatif semua 

siswa dapat aktif dalam proses belajar mengajar (Rusman, 2010:204). 

Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa adalah model pembelajaran snowball throwing. Model pembelajaran 

snowball throwing ialah model pembelajaran yang menggali potensi 

kepemimpinan siswa dalam kelompok dan keterampilan membuat-menjawab 

pertanyaan yang dipadukan melalui suatu permainan imajinatif membentuk dan 

melempar bola salju (Komalasari, 2010:67). 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penelitian tindakan kelas 

ini peneliti menggunakan judul ”Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Snowball Throwing untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran PKn Kelas IV SDN Mojolangu 04 Kota Malang”. 
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B. Fokus Masalah 

Permasalahan yang ada dalam pembelajaran PKn kelas IV SDN 

Mojolangu 4 Kota Malang adalah 16 siswa (55%) dari 29 siswa nilai hasil 

belajarnya yang masih dibawah KKM 67, itu disebabkan karena ada beberapa 

faktor antara lain: 1) kegiatan pembelajaran sebagian besar masih menggunakan 

metode konvensional yaitu metode ceramah, 2) motivasi dan aktivitas belajar 

siswa rendah yang ditandai dengan siswa cenderung pasif dalam hal mengajukan 

pertanyaan dan menjawab pertanyaan, 3) siswa bermain dengan sesama teman 

saat guru sedang memberikan materi, 4) kegiatan praktik jarang dilaksanakan 

dalam pembelajaran PKn, 5) pengunaan media pembelajaran yang kurang 

bervariatif dalam proses pembelajaran yang mendorong siswa berpikir abstrak. 

Oleh karena itu peneliti  menggunakan pembelajaran kooperatif tipe snowball 

throwing untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing dalam 

mata pelajaran PKn  kelas IV SDN Mojolangu 4 Kota Malang yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa? 

2. Bagaimana hasil belajar mata pelajaran PKn siswa kelas IV SDN Mojolangu 4 

Kota Malang setelah penerapan pembelajaran kooperatif tipe snowball 

throwing? 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan pembelajaran kooperatif tipe snowball 

throwing dalam mata pelajaran PKn kelas IV SDN Mojolangu 4 Kota Malang 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Untuk menjelaskan peningkatan hasil belajar PKn kelas IV SDN Mojolangu 4 

Kota Malang dengan  penerapan pembelajaran kooperatif tipe snowball 

throwing dapat meningkatkan hasil belajar siswa IV SDN Mojolangu 4 Kota 

Malang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru 

a. Membantu guru dalam mengembangkan profesionalismenya, baik dalam 

pembuatan persiapan pembelajaran, penggunaan metode dan teknik 

pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran. 

2. Bagi Siswa 

a. Memberikan model pembelajaran yang menarik dan dapat meningkatkan  

semangat belajar di kelas agar tidak cepat bosan. 

b. Menumbuhkembangkan motivasi belajar siswa untuk meningkatkan hasil 

belajar PKn. 

3. Bagi Sekolah  

a. Hasil penelitian tindakan kelas ini juga diharapkan, bisa menjadi dasar dan 

arah supervisi dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, 

dalam memberikan penelitian kinerja guru, serta memperbanyak inovasi-

inovasi di bidang metodologi pembelajaran di sekolah. 



6 
 

 
 

F. Batasan Istilah 

1. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran melalui kelompok 

kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang 

yang saling bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk 

mencapai tujuan belajar. 

2. Snowball Throwing adalah model pembelajaran yang menggali potensi 

kepemimpinan siswa dalam kelompok dan keterampilan membuat dan 

menjawab pertanyaan yang dipadukan melalui suatu permainan imajinatif 

membentuk dan melempar bola salju. (Komalasari, 2010:62). Dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 1) guru menyampaikan materi yang akan disajikan, 2) 

guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua 

untuk memberikan penjelasan tentang materi, 3) masing-masing ketua 

kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing,  kemudian menjelaskan 

materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya, 4) kemudian masing-

masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja, untuk menuliskan satu 

pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua 

kelompok, 5) kemudian kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari 

satu siswa ke siswa yang lain selama ±15 menit, 6) setelah siswa dapat satu 

bola/satu pertanyaan diberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab 

pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut secara 

bergantian, 7) evaluasi, 8) penutup. 

3. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar (Abdurrahman dalam Jihad, 2008: 14), yang dilihat dari hasil tes setiap 

akhir siklus dan non tes (perhatian, keaktifan membuat pertanyaan, keaktifan 
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dalam mengunakan snowball throwing, menjawab pertanyaan dan mencatat 

materi). 

4. Mata pelajaran PKn dalam penelitian ini di khususkan pada materi mengenal 

lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan pemerintah 

kecamatan. 


