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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan sangat erat dengan kegiatan belajar mengajar 

(educational and instructional activity). Kegiatan ini sesungguhnya penekananya 

pada ‘belajar’ sementara ‘mengajar’ lebih sebagai upaya pencapaian keberhasilan 

belajar daripada kegiatan mengajar itu sendiri. Sebab, hasil yang dituju serta yang 

dimaksud dari kegiatan belajar mengajar adalah bagaimana peserta didik dapat 

menyerap ilmu dan nilai-nilai yang diajarkan dan bukannya bagaimana pengajar 

bisa mengajar, meskipun keduanya berkaitan erat dan saling mendukung dalam 

keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, sepandai apa pun tenaga 

pengajar menyampaikan ilmunya, jika peserta didik tidak dapat mengerti dan 

menyerap ilmu yang diajarkan, maka proses belajar mengajar itu dinyatakan tidak 

berhasil (Shaffat, 2009). 

Dalam proses belajar mengajar untuk mencapai hasil pembelajaran yang 

optimal dibutuhkan guru yang kreatif dan inovatif yang selalu mempunyai 

keinginan terus menerus untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses 

belajar mengajar dikelas. Oleh karena itu salah satu upaya memperbaiki dan 

meningkatkan mutu proses belajar mengajar adalah melaksanakan penelitian 

tindakan kelas (PTK), dengan PTK kekurangan dan kelemahan yang terjadi dalam 

proses belajar mengajar dapat teridentifikasi dan terdeteksi untuk selanjutnya 

dicari solusi yang tepat (Sanjaya, 2006). 
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Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada siswa kelas VII-C 

SMP Muhammadiyah 06 Dau pada tanggal 25 Januari 2011 bahwa proses 

pembelajaran yang berlangsung di kelas masih didominasi oleh guru sebagai 

sumber utama pengetahuan. Metode pembelajaran yang selama ini digunakan 

adalah metode ceramah dan diskusi sehingga kurang bervariasi, selain itu  

aktivitas siswa dalam mengikuti proses pembelajaran masih rendah. Dari hasil 

observasi ini didapatkan bahwa ada beberapa siswa yang kurang siap mengikuti 

pembelajaran dengan tidak membawa Lembar Kegiatan Siswa (LKS) maupun 

buku Biologi. Siswa cenderung bersikap pasif terhadap pembelajaran hal ini 

terlihat tidak ada siswa yang mengajukan pertanyaan saat guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya, dan saat guru memberikan pertanyaan 

hanya siswa tertentu yang mau menjawab pertanyaan dan mengemukakan 

pendapat. Interaksi yang terjadi antara guru dan siswa masih rendah. Pemahaman 

siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru masih rendah hal ini terlihat 

pada hasil ujian akhir semester ganjil 2010/2011 diperoleh rata-rata nilai hanya 

52,4 hal ini masih dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang seharusnya 

untuk mata pelajaran biologi adalah 65. 

Dari berbagai masalah yang telah diuraikan tersebut, ada beberapa 

masalah yang harus segera diatasi karena berhubungan dengan hasil belajar siswa 

dan interaksi siswa yang rendah karena masih banyak siswa yang tidak berani 

bertanya dan mengutarakan pendapatnya kepada guru. Faktor yang diasumsikan 

sebagai penyebab munculnya permasalah rendahnya hasil belajar dalam 

pembelajaran biologi adalah karena pembelajaran masih didominasi oleh guru  
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dan siswa kurang berperan aktif sehingga siswa kurang paham dengan apa yang 

disampaikan oleh guru, sedangkan masalah interaksi yang rendah karena antar 

siswa kurang merasa saling membutuhkan dalam proses belajar mengajar. Oleh 

karena itu diperlukan metode atau strategi yang dapat meningkatkan pemahaman 

konsep dalam mata pelajaran biologi serta dapat meningkatkan keterampilan 

bertanya bagi siswa. 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya. Siswa yang belajar akan mengalami perubahan 

sebagai hasil belajar yang telah dilakukan. Hasil belajar merupakan sesuatu yang 

diperoleh, didapatkan atau dikuasai setelah proses belajar yang biasanya 

ditunjukkan dengan nilai atau skor (Sudjana, 2009). 

Keterampilan bertanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran, yang sekaligus 

merupakan bagian dari keberhasilan dalam pengelolaan instruksional dan 

pengelolaan kelas. Melalui keterampilan bertanya guru mampu mendeteksi 

hambatan proses berpikir di kalangan siswa dan sekaligus dapat memperbaiki dan 

meningkatkan proses belajar di kalangan siswa. Bertanya merupakan tingkah laku 

yang sangat penting di dalam kelas bertanya untuk mengetahui apakah kualitas 

berpikir siswa dari sederhana terjadi perubahan berpikir secara kompleks setelah 

diberikan pelajaran. 

Dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) tujuan pertanyaan yang diajukan 

guru ialah agar siswa belajar yaitu memperoleh pengetahuan dan meningkatkan 

kemampuan berpikir, baik berupa kalimat tanya atau suruhan yang menuntut 
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respon siswa. Dalam PBM umumnya guru mengajukan pertanyaan kepada 

siswanya cara yang digunakan mempunyai pengaruh dalam pencapaian hasil 

belajar sehingga keterampilan bertanya dibedakan atas : keterampilan bertanya 

dasar, mempunyai beberapa komponen yang perlu diterapkan dalam mengajukan 

segala jenis pertanyaan, sedangkan ketrampilan bertanya lanjut : lanjutan dari 

bertanya dasar yang mengutamakan usaha pengembangan kemampuan berfikir 

siswa. 

Model pembelajaran kooperatif adalah salah satu model pembelajaran 

yang dapat meningkatkan aktivitas siswa, meningkatkan interaksi, meningkatkan 

pengusaan siswa terhadap materi pembelajaran dan akan meningkatakan motivasi 

siswa dalam proses pembelajaran (Djamarah, 1995). 

Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas siswa 

khususnya keterampilan membuat pertanyaan adalah model pembelajaran 

Snowball Throwing. Model pembelajaran Snowball Throwing ialah model 

pembelajaran yang penerapanya yaitu membuat sebuah pertanyaan yang 

dituliskan pada kertas kemudian diremas menyerupai bola salju lalu dilemparkan 

kepada siswa lainya dan siswa lain yang mendapat bola kertas lalu membuka dan 

menjawab pertanyaannya (Herdian, 2009). 

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti bermaksud mengadakan 

penelitian tindakan kelas yang berjudul “Penerapan Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Snowball Throwing Untuk Peningkatan Keterampilan Membuat 

Pertanyaan dan Hasil Belajar Biologi Pada Siswa Kelas VII-C SMP 

Muhammadiyah 06 DAU.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing 

sehingga dapat meningkatkan keterampilan membuat pertanyaan dalam 

pelajaran Biologi pada siswa kelas VII-C SMP Muhammadiyah 06 Dau? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar Biologi pada siswa kelas VII-C 

SMP Muhammadiyah 06 Dau? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilaksanakan 

dengan tujuan: 

1. Mendeskripsiskan penerapan pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing 

sehingga dapat meningkatkan keterampilan membuat pertanyaan dalam 

pelajaran Biologi pada siswa kelas VII-C SMP Muhammadiyah 06 Dau. 

2. Mendeskripsiskan penerapan pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar Biologi pada siswa kelas VII-C 

SMP Muhammadiyah 06 Dau.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan agar hasilnya dapat bermanfaat: 

1. Bagi Guru: 

Dapat meningkatkan kreativitas guru, karena guru dituntut untuk selalu 

dapat mengaplikasikan berbagai model pembelajaran secara tepat. 

2. Bagi Siswa: 

Dapat meningkatkan aktivitas siswa dengan adanya keterampilan 

membuat pertanyaan melalui pembelajaran Snowball Throwing. 

3. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat memperoleh pengalaman dalam menerapkan 

pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe snowball 

throwing untuk mengatasi masalah kurangnya kemampuan siswa dalam 

membuat pertanyaan.  

4. Bagi Sekolah: 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan untuk 

mengatasi permasalahan pembelajaran yang sering dialami oleh siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini agar masalah yang akan diteliti dapat dikaji secara 

mendalam dan tidak berkembang lebih lanjut maka perlu adanya pembatasan 

ruang lingkup. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 
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1. Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIC SMP 

Muhammadiyah 06 Dau 

2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah pembelajaran dengan strategi kooperatif 

tipe snowball throwing. 

3. Materi Pokok 

Materi pokok dalam penelitian ini adalah tentang ”Ekosistem”. 

4. Parameter 

Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

Biologi dan keterampilan siswa dalam membuat pertanyaan siswa pada proses 

belajar mengajar. Instrumen yang diukur pada keterampilan membuat 

pertanyaan meliputi aspek kualitas pertanyaan, relevansi, bahasa dalam 

bertanya. Sedangkan, hasil belajar yang diukur adalah aspek kognitif yang 

diperoleh dari nilai akhir yang dicapai siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

tes. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan pengertian maka istilah-istilah penting dalam 

skripsi ini didefinisikan sebagai berikut: 

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

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2009).  



8 
 

2. Bertanya adalah kegiatan untuk mengemukakan pikiran, perasaan, dan 

gagasan terhadap suatu masalah, yang berfungsi sebagai alat untuk 

menciptakan dan membangkitkan interaksi (Sofa, 2011). 

3. Model pembelajaran kooperatif adalah salah satu model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan aktivitas siswa, meningkatkan interaksi, meningkatkan 

pengusaan siswa terhadap materi pembelajaran dan akan meningkatakan 

motivasi siswa dalam proses pembelajaran (Djamarah, 1995). 

4. Snowball Throwing adalah suatu cara penyajian materi pembelajaran dimana 

siswa dibentuk dalam beberapa kelompok yang heterogen yang masing-

masing kelompok dipilih ketuanya untuk mendapatkan tugas dari guru lalu 

masing-masing siswa membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola yang 

dilempar kepada siswa lain yang masing-masing siswa menjawab pertanyaan 

dari bola yang diperoleh (Herdian, 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


