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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pendidikan di Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah tentang 

rendahnya mutu pendidikan. Pemerintah telah berupaya meningkatkan mutu 

pendidikan di Indonesia dengan menerapkan kurikulum baru yaitu Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang pada akhirnya mengalami 

penyempurnaan untuk mendapatkan kurikulum yang lebih baik dan sempurna. 

Dengan adanya perubahan kurikulum maka metode, model, tehnik pun ikut 

berubah sehingga seimbang dengan kurikulum yang ada. 

 Melihat keadaan pendidikan yang ada di sekolah terkadang metode, 

model, teknik pendidikan serta media dan sumber belajar masih sangat kurang. 

Perlu diadakan perubahan dengan meneliti masalah-masalah yang ada pada 

sekolah tersebut. Pada penelitian kali ini ditemukan fakta bahwa siswa kelas III-A 

SD Muhammadiyah 08 Dau Malang mengalami kesulitan dalam menerima 

pelajaran dikarenakan siswanya ramai ketika proses pembelajaran.  

Berdasarkan hasil diskusi dengan guru mata pelajaran IPA SD 

Muhammadiyah 08 Dau Malang diketahui, bahwa nilai siswa pada mata pelajaran 

IPA materi Cuaca dan Pengaruhnya Bagi Manusia terdapat 16 siswa dari 30 siswa 

yang belum tuntas, sedangkan Standart Ketuntasan Minimal (SKM) mata 

pelajaran IPA adalah 70. Dari 30 siswa yang mendapat nilai kurang dari 50 ada 9 
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siswa, yang mendapat nilai antara 50 sampai 70 ada 8 siswa dan 14 siswa 

mendapat nilai 70 ke atas atau bisa dikatakan tuntas. Hal ini menunjukkan 

pemahaman siswa tentang materi “Cuaca dan Pengaruhnya Bagi Manusia” masih 

kurang.  

Lebih lanjut hasil diskusi dengan guru mata pelajaran IPA di SD 

Muhammadiyah 08 Dau Malang dijelaskan bahwa dalam proses pembelajaran 

sehari – hari, ketika guru membuka pelajaran hanya 14 siswa yang 

memperhatikan penjelasan guru. Siswa kurang konsentrasi dalam belajar, terdapat 

5 siswa yang berbicara sendiri dengan teman sebangku, 4 siswa mencari – cari 

perhatian gurunya, 4 siswa usil mengganggu temannya dan 3 siswa yang bermain 

sendiri. Dengan demikian aspek kesiapan belajar siswa masih rendah. Hal ini 

ditunjukkan dengan perhatian siswa yang rendah, padahal memperhatikan 

merupakan aspek penting dalam proses pembelajaran. Siswa kurang bisa bekerja 

sama dalam kelompok.  

Berdasarkan hasil temuan di atas peneliti bermaksud memecahkan masalah 

di atas dengan menerapkan metode Snowball Throwing. Masalah di atas akan 

diselesaikan melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang bertujuan 

meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan bekerja sama siswa kelas II-A 

Sd Muhammadiyah 08 Dau Malang. Metode snowball throwing melatih siswa 

untuk lebih tanggap menerima pesan dari orang lain, dan menyampaikan pesan 

tersebut kepada temannya dalam satu kelompok (Widodo, 2009). Snowball artinya 

bola salju, sedangkan throwing artinya melempar. Snowball throwing secara 

keseluruhan dapat diartikan melempar bola salju. Menurut Kiranawati (2007) 
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Snowball throwing adalah suatu pembelajaran  yang diwakili ketua kelompok 

untuk mendapat tugas dari guru kemudian masing-masing siswa membuat 

pertanyaan yang dibentuk seperti bola (kertas pertanyaan) lalu dilempar ke siswa 

lain yang masing-masing siswa menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh. 

Kelebihan dari metode snowball throwing adalah dapat melatih kesiapan 

siswa, saling memberikan pengetahuan dan dapat meningkatkan keaktifan belajar 

siswa dari segi kerja sama, bertanya. Kelemahannya adalah pengetahuan tidak 

luas, hanya berkutat pada pengetahuan sekitar siswa dan tidak efektif. 

Siswa perlu belajar berkelompok untuk melatih kerjasama karena pada 

dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan 

orang lain. Selain itu, siswa juga harus memahami materi, karena dengan 

memahami materi akan memperoleh hasil atau nilai yang bagus. Untuk 

meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan bekerja sama bisa dilakukan 

dengan berbagai cara, misalnya dengan permainan. Salah satu model 

pembelajaran yang berbentuk permainan yaitu model snowball throwing. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Penerapan Snowball Throwing Pada Pelajaran IPA 

Kelas III dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Kemampuan 

Bekerja Sama Siswa SD Muhammadiyah 08 Dau Malang”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Dari latar belakang masalah di atas dirumuskan masalah penelitian sebagai 

berikut:  

1.2.1 Bagaimanakah pemahaman konsep cuaca dan pengaruhnya bagi manusia 

siswa kelas III-A SD Muhammadiyah 08 Dau Malang setelah 

menggunakan metode snowball throwing dalam pembelajaran IPA? 

1.2.2 Bagaimanakah kemampuan kerja sama siswa kelas III-A SD 

Muhammadiyah 08 Dau Malang setelah menggunakan metode snowball 

throwing dalam pembelajaran IPA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut:  

1.3.1 Mendeskripsikan pemahaman konsep cuaca dan pengaruhnya bagi 

manusia siswa kelas III-A SD Muhammadiyah 08 Dau Malang setelah 

menggunakan metode snowball throwing dalam pembelajaran IPA. 

1.3.2 Mendeskripsikan kemampuan kerja sama siswa kelas III-A SD 

Muhammadiyah 08 Dau Malang setelah menggunakan metode snowball 

throwing dalam pembelajaran IPA. 

 



 

 
 

5 

1.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dan setelah dilakukan kajian 

kepustakaan, maka hipotesis tindakan penelitian ini adalah  sebagai berikut: 

1.4.1 Jika pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode snowball 

throwing, maka pemahaman konsep cuaca dan pengaruhnya bagi manusia 

siswa kelas III-A SD Muhammadiyah 08 Dau Malang akan meningkat. 

1.4.2 Jika pembelajaran IPA dilakukan dengan menggunakan metode snowball 

throwing, maka kemampuan bekerja sama siswa kelas III-A SD 

Muhammadiyah 08 Dau Malang akan meningkat. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah: 

1.5.1 Bagi Siswa 

a. Pemahaman siswa terhadap materi cuaca dan pengaruhnya bagi 

manusia semakin meningkat. 

b. Kemampuan siswa dalam bekerja sama menjadi meningkat. 

1.5.2 Bagi guru 

Dapat menambah pengetahuan tentang macam–macam model 

pembelajaran.   

1.5.3 Bagi Sekolah  

Sebagai masukan untuk proses pembelajaran di masa yang akan datang. 
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1.5.4 Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengalaman peneliti dalam menyelesaikan masalah yang 

timbul dalam proses pembelajaran. 

 

1.6 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Agar penelitian ini dapat terarah dan tidak terlalu luas jangkauannya, maka 

diperlukan batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.6.1 Pendekatan Pembelajaran yang digunakan adalah Cooperative Learning 

(CL).  

1.6.2 Metode pembelajaran yang digunakan adalah Snowball Throwing. 

1.6.3 Penelitian ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah 08 Dau Malang, kelas 

III-A.  

1.6.4 Masalah yang diteliti adalah pemahaman konsep siswa dan kemampuan 

bekerja sama siswa ketika proses pembelajaran mata pelajaran IPA materi 

cuaca dan pengaruhnya bagi manusia semester II tahun pelajaran 

2010/2011. 

 

1.7 Batasan Istilah 

1.7.1 Pemahaman adalah kemampuan siswa untuk mengerti atau memahami 

sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat (Sudijono, 2005). 

Maksudnya, dalam hal ini siswa benar-benar memahami hubungan antara 

keadaan awan dan cuaca serta mendeskripsikan pengaruh cuaca bagi 
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kegiatan manusia. Pemahaman konsep siswa dapat dilihat dari penguasaan 

siswa sebelum dan sesudah menerima penjelasan materi cuaca dan 

pengaruhnya bagi manusia dimana siswa bisa menjelaskan cuaca dan 

pengaruhnya bagi manusia. Pemahaman konsep siswa dapat diukur dari 

tes. 

1.7.2 Kemampuan bekerja sama adalah kecakapan untuk saling membantu satu 

sama lain untuk mencapai satu tujuan yang sama. Maksudnya, dalam hal 

ini siswa mempunyai kecakapan untuk saling membantu dalam kelompok. 

Kemampuan bekerja sama yang dimaksud meliputi : menghargai pendapat 

orang, mengambil giliran dan berbagi tugas, mendorong berpartisipasi, 

mendengarkan dengan aktif, dan berada dalam kelompok (Lungdren, 

dalam Isjoni : 2009). 

1.7.3 Metode snowball throwing adalah suatu pembelajaran  yang diwakili ketua 

kelompok untuk mendapat tugas dari guru kemudian masing-masing siswa 

membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola (kertas pertanyaan) lalu 

dilempar ke siswa lain yang masing-masing siswa menjawab pertanyaan 

dari bola yang diperoleh (Kiranawati, 2007). 

 

 

 

 


