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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan di sekolah dasar. Menurut Trianto (2010;138) IPA merupakan ilmu 

pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses yang 

dikenal sebagai proses ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya 

terwujud sebagai produk ilmiah yang tersusun atas tiga komponen terpenting 

berupa konsep, prinsip, dan teori. 

Tujuan pembelajaran IPA menurut Mulyasa (2010:142) adalah 1) 

mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, 2) 

mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat, 3) mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan, 4) meningkatkan 

kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan 

lingkungan alam. 

Berdasarkan tujuan pembelajaran IPA diperlukan adanya metode yang 

baru agar siswa dapat belajar secara aktif, sehingga hasil belajarnya lebih 

maksimal. Namun, pada kenyataanya guru hanya menitik beratkan pada 

kemampuan berpikir siswa yakni hasil belajar yang dicapai adalah kemampuan 

mengenal dan memahami konsep saja. Padahal, siswa perlu mendapatkan hasil 
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yang maksimal, yang meliputi kemampuan memahami konsep dan keterampilan 

proses. 

Mulyasa (2009:6) mengemukakan bahwa Implementasi Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam pembelajaran menuntut guru untuk 

lebih sabar, penuh perhatian, dan pengertian serta mempunyai kreativitas dan 

penuh dedikasi untuk menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik. Oleh karena 

itu, guru harus bias memotivasi siswa dengan menggunakan metode pembelajaran 

yang menyenangkan dan mampu menuntaskan materi pelajaran yang diajarkan. 

Dengan demikian, upaya yang dapat dilakukan oleh guru, yaitu harus berusaha 

dalam melakukan perbaikan-perbaikan atau penyempurnaan terhadap kegiatan 

belajar mengajar baik dalam kualitas mengajar, materi yang disampaikan, serta 

sarana yang digunakan dalam pembelajaran. 

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru kelas III SDN 

Tegalgondo 01, diketahui bahwa siswa mengalami banyak permasalahan terhadap 

pembelajaran IPA. Hasil belajar yang diperoleh siswa yaitu 61% atau sebayak 11 

siswa yang nilainya belum mencapai KKM sedangkan 39% atau sebanyak 7 siswa 

yang nilainya sudah mencapai KKM yang ditentukan sekolah yaitu 70. Akar 

permasalahan ini berawal dari: (1) Guru cenderung melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan metode ceramah tanpa adanya metode yang lain. (2) 

Motivasi dan aktivitas belajar siswa rendah yang ditandai dengan siswa cenderung 

pasif dalam hal mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Kondisi inilah 

yang menyebabkan hasil belajar siswa kurang optimal. 
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Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka sebuah gagasan dari 

peneliti untuk menggunakan suatu metode pembelajaran yang dapat melibatkan 

peserta didik secara aktif dalam pembelajaran melalui sebuah metode 

pembelajaran yang disebut pembelajaran metode Snowball Throwing. Metode 

pembelajaran Snowball Throwing ialah metode 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 :67). 

Dengan metode Snowball Throwing tersebut, siswa dapat lebih aktif 

bersemangat dan senang dalam pembelajaran, karena metode pembelajaran ini 

sebuah metode yang dikemas dalam sebuah permainan yang menyenangkan 

sehingga siswa dapat tertarik dan senang dalam pembelajaran. Dari sini siswa 

akan melakukan komunikasi aktif dengan sesama temannya. Dengan komunikasi 

tersebut, diharapkan siswa dapat menguasai materi pelajaran dengan mudah 

karena siswa akan lebih memahami penjelasan dari kawannya dibanding 

penjelasan dari guru. 

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menerapkan pembelajaran dengan 

menggunakan metode Snowball Throwing pada mata pelajaran IPA, sebagai 

upaya perbaikan proses pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Maka dengan demikian peneliti mengambil judul ”Meningkatkan hasil belajar 

siswa melalui metode pembelajaran Snowball Throwing pada pelajaran IPA 

materi sifat-sifat benda kelas III SDN Tegalgondo 01”. 
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B. Fokus Masalah 

Permasalahan yang ada dalam pembelajaran IPA kelas III SDN 

Tegalgondo 01 adalah hasil belajar yang diperoleh siswa yaitu 61% atau sebanyak 

11 siswa nilainya belum mencapai KKM sedangkan 39% atau sebanyak 7 siswa 

nilainya sudah mencapai KKM yang ditentukan sekolah yaitu 70. Akar 

permasalahan ini berawal dari: (1) Guru cenderung melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan metode ceramah tanpa adanya metode yang lain. (2) 

Motivasi dan aktivitas belajar siswa rendah yang ditandai dengan siswa cenderung 

pasif dalam hal mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. 

Penelitian ini akan difokuskan pada upaya mengatasi rendahnya hasil 

belajar siswa kelas III SDN Tegalgondo 01 khususnya dalam pelajaran ilmu 

pengetahuan alam (IPA) materi sifat-sifat benda, maka dari itu peneliti dan guru 

kelas ingin membantu siswa meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan 

metode Snowball Throwing. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan pada penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan metode pembelajaran snowball throwing pada 

pembelajaran IPA tentang sifat-sifat benda siswa kelas III SDN 

Tegalgondo 01? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas III SDN Tegalgondo 

01 tentang sifat-sifat benda melalui penerapan metode snowball throwing? 
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D.  Tujuan Penelitian 

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang 

akan dicapai, dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan penerapan metode pembelajaran snowball throwing  

pada pembelajaran IPA tentang sifat-sifat benda siswa kelas III SDN 

Tegalgondo 01. 

2. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPA tentang sifat-sifat benda 

kelas III SDN Tegalgondo 01 melalui  penerapan metode pembelajaran 

snowball throwing. 

E.   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun prektis. Manfaat teoritis yaitu penilaian ini dapat menumbuh kembangkan 

pembelajaran IPA dan meningkatkan hasil belajar IPA melalui metode 

pembelajaran Snowball Throwing. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Teoritis 

Manfaat secara teoritis yang diharapkan adalah dengan adanya penelitian 

ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi dalam mengembangkan 

dunia pendidikan khususnya ditingkat Sekolah Dasar. 

2. Praktis 

Sebagai alternatif untuk perbaikan proses pembelajaran guna 

meningkatkan hasil belajar siswa, dan meningkatkan keprofesionalan guru 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik. 
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a. Bagi Guru 

1) Dapat meningkatkan kuailitas dalam melakukan pembelajaran 

dikelas. 

2) Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi guru dalam masalah 

metode pembelaajaran. 

b. Bagi Siswa 

1) Memberikan sajian pembelajaran yang menarik dan mudah untuk 

di pahami. 

2) Meningkatkan minat belajar siswa sehingga hasil belajar siswa 

meningkat. 

c. Bagi Sekolah 

1) Dengan mengetahui gambaran mengenai metode pembelajaran 

Snowball Throwing maka diharapkan dapat berguna untuk 

dijadikan pedoman dalam peningkatan pendidikan. 

d. Peneliti 

1) Dapat pembelajaran langsung dari kondisi sebenarnya dikelas 

dalam melakukan penelitian tindakan kelas. 

2) Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan peneliti dalam 

mempersiapkan diri sebagai calon tenaga pendidik yang 

professional. 

F. Batasan Istilah 

1. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana 2011:22). 
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2. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan. 

3. Metode Snowball Throwing 

Metode adalah cara mengajar atau cara menyampaikan materi pelajaran 

kepada siswa yang kita ajar (Jihad, 2008:24). Pembelajaran dengan metode 

Snowball Throwing merupakan suatu metode pembelajaran yang diawali 

dengan pembentukan kelompok yang diawali 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 (Mukhtar, 2010:2). 




