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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam melaksanakan tugas mengajar, guru pasti pernah dihadapkan pada 

berbagai permasalahan baik yang terjadi dalam proses pembelajaran maupun di 

luar proses pembelajaran tetapi masih dalam konteks pendidikan di sekolah, 

Banyak masalah pembelajaran yang dihadapi  guru di sekolah  misalnya; siswa 

tidak mau memperhatikan pelajaran (minat belajar rendah atau motivasi belajar 

rendah), siswa pasif, tidak berani bertanya, prestasi belajar rendah, dan 

sebagainya. Oleh karena itu hal di atas menuntut segera diatasi agar tidak berlarut-

larut dan berdampak sistemik pada proses pembelajaran selanjutnya. Karena pada 

hakikatnya guru sebagai manusia memiliki keingintahuan yang besar tentu saja 

guru ingin agar permasalahan tersebut tidak berlarut larut terjadi. Oleh karenanya, 

guru  harus diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah-masalah 

pembelajaran secara profesional lewat sebuah penelitian tindakan secara 

terkendali.  

Menurut Ebbut (1985, dalam Hopskins, 1993) mengemukakan penelitian 

tindakan adalah kajian sistematik dari upaya perbaikan pelaksanaan praktek 

pendidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tindakan dalam 

pembelajaran, berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil dari tindakan-tindakan 

tersebut. Sedangkan Elliott (1991) melihat penelitian tindakan sebagai kajian dari 

sebuah situasi sosial dengan kemungkinan tindakan untuk memperbaiki kualitas 

situasi sosial tersebut. 
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Berdasarkan uraian di atas PTK adalah suatu bentuk kajian yang bersifat 

reflektif oleh pelaku tindakan terutama para guru di kelas, untuk meningkatkan 

kemantapan rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan 

pembelajaran, memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang 

dilakukan, serta memperbaiki dimana praktek-praktek pembelajaran dilaksanakan. 

Belajar dan pembelajaran mempunyai kaitan yang sangat erat antara satu 

sama lain. Dikatakan pembelajaran yang ideal apabila siswa dapat mengeluarkan 

pendapat dan dapat berdiskusi terhadap materi yang guru berikan. Sehingga siswa 

tidak hanya sekedar menerima materi yang disampaikan guru. Karena banyak 

siswa yang menganggap belajar hanya sebagai rutinitas untuk mendapatkan nilai 

tanpa diimbangi kesadaran untuk menambah pengetahuan baru sehingga siswa 

menjadi pasif dan proses belajar mengajar menjadi kurang bermakna bagi siswa. 

Tujuan kegiatan belajar mengajar mengarahkan siswa untuk mencapai kompetensi 

yang baik, dimana diperlukan pembelajaran yang menggunakan metode yang 

dapat menciptakan suatu pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa. 

Melalui mata pelajaran IPS diharapkan guru bisa mengembangkan strategi 

pembelajaran yang berorientasi pada siswa dan di dukung oleh penerapan model 

yang bervariasi. sehingga siswa terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran, untuk memotivasi siswa agar berpartisipasi secara aktif maka perlu 

dikembangkan strategi pembelajaran IPS yang aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan sehingga pembelajaran IPS tidak lagi menjadi pembelajaran yang 

membosankan bagi siswa. 
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Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran dalam 

kurikulum di SD/MI. Melalui mata pelajaran IPS, siswa diarahkan, dibimbing, 

dan dibantu untuk mengetahui peninggalan-peninggalan apa saja yang ada pada 

masa kerajaan Hindu, Budha, dan Islam. Hal ini menjadi tantangan guru dalam 

menjelaskan pada siswa tentang peninggalan-peninggalan kerajaan mengingat 

siswa kelas V di SDN 2 Lebak bawean terletak di sebuah pulau yang mayoritas 

penduduknya beragama islam sehingga kebanyakan dari penduduk disana hanya 

mengenal peninggalan dari islam misalnya seperti masjid. Untuk itulah, 

pengetahuan sosial ini dirancang untuk memperluas pengetahuan siswa agar 

didalam kehidupan bermasyarakat bisa mengikuti perkembangan setiap saat. 

Dalam pembelajaran IPS di sekolah seharusnya guru menciptakan 

pembelajaran yang aktif dan bermakna bagi siswa, pembelajaran yang 

menyenangkan akan membuat siswa terlibat aktif sehingga mereka mempunyai 

pemahaman yang kuat terhadap materi. Oleh karena itu guru dituntut agar dapat 

menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran dari segi model yang sesuai dengan 

kurikulum. 

Observasi awal pada 10 Agustus 2015 di SDN 2 V Lebak Bawean diperoleh 

beberapa informasi berkaitan dengan pembelajaran IPS antara lain : (a) kondisi 

aktivitas guru masih terpaku dengan metode ceramah (b) guru pernah 

menggunakan metode diskusi dan tanya jawab namun hasil yang didapat kurang 

efektif (c) apabila guru menerangkan materi di depan kelas, hanya tiga sampai 

empat siswa yang mendengarkan dan aktif (d) kebanyakan dari siswa seolah tidak 

menghiraukan pada materi yang sedang guru berikan dan lebih banyak yang 

mengobrol sendiri (e) kebanyakan dari siswa tidak berani apabila guru menyuruh 
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siswa mempresentasikan tugasnya ke depan (f) apabila siswa mempresentasikan 

tugasnya ke depan, siswa yang lain kebanyakan tidak ada yang berpartisipasi atau 

bertanya. Hal tersebut dikarenakan pembelajaran yang dilakukan oleh guru kurang 

melibatkan siswa dan pembelajaran kurang menarik, sehingga siswa kurang aktif 

dan cenderung tidak memperhatikan pelajaran. Nilai hasil belajar pada mata 

pelajaran IPS di kelas V SDN 2 Lebak Bawean yang berjumlah 14 siswa yang 

terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan masih dibawah rata-rata 

dengan rincian 3 siswa yang lulus atau sesuai KKM dan 11 siswa yang tidak lulus 

atau tidak sesuai dengan KKM. Jadi, dari 14 siswa ada 75% siswa yang berada 

dibawah KKM. Oleh sebab itu guru dituntut untuk banyak belajar dan 

mempelajari berbagai model pembelajaran sehingga dapat diperoleh pengajaran 

yang optimal, hal ini berguna agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 Hasil pengamatan di SDN 2 Lebak Bawean belum dapat dikatakan 

pembelajaran yang efektif. Hal ini dikarnakan penggunaan metode ceramah oleh 

guru membuat siswa merasa bosan mengikuti pelajaran IPS, kurangnya minat 

siswa untuk mengikuti pelajaran. alam proses belajar mengajar siswa juga kurang 

aktif dilihat dari hanya beberapa anak yang bertanya dan mencatat meteri yang 

guru telah jelaskan.  

Agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan salah 

satu model pembelajaran yaitu Student Team Achievement Division (STAD) dan 

Snowball Throwing (SBT) karena pembelajaran tersebut dilakukan secara 

kelompok dan untuk membantu teman satu kelompok dalam menguasai dan 

memahami materi pelajaran. 
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Student Team Achievement Division (STAD) menurut Slavin, (dalam Huda, 

2011:116) melibatkan “kompetisi” antar kelompok. Siswa dikelompokkan secara 

beragam berdasarkan kemampuan, gender, ras, dan etnis. pertama-tama, siswa 

mempelajari materi bersama dengan teman-teman satu kelompoknya, kemudian 

mereka diuji secara individual melalui kuis-kuis. Metode pembelajaran seperti ini 

memiliki tanggung jawab untuk diri sendiri dan teman lainnya karena dalam 

metode ini siswa bekerja sama dengan teman yang lainnya sehingga terjadi suatu 

interaksi yang positif. Model pembelajaran ini lebih mengedapankan siswa 

sehingga peran guru lebih aktif sebagai fasilitator. 

Snowball Throwing (SBT) menurut Huda (2011:226),  merupkan model 

pembelajaran yang melatih siswa untuk lebih tanggap menerima pesan dari orang 

lain dan menyampaikan pesan tersebut kepada semua teman atau kelompoknya, 

lemparan pertanyaan tidak menggunakan tongkat akan tetapi menggunakan kertas 

berisi pertanyaan yang diremas menjadi sebuah bola kertas lalu dilempar-

lemparkan kepada siswa lain. Peserta didik yang mendapat bola kertas lalu 

membuka dan menjawab pertanyaan di dalamnya.  

Salah satu alasan model pembelajaran Student Team Achievement Division 

(STAD) dikombinasikan dengan  Snowball Throwing (SBT) adalah untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Student Team Achievement Division (STAD) 

merupakan model pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktivitas 

siswa dalam mencari, mengolah dan melaporkan informasi dari sumber yang 

akhirnya dipresentasikan di depan kelas, Student Team Achievement Division 

(STAD) menurut Slavin, (dalam Huda, 2013:201) merupakan salah satu tipe 

kooperatif yang didalamnya beberapa kelompok kecil siswa dengan level dan 

kemampuan akademik yang berbeda-beda saling bekerja sama untuk 

menyelesaikan tujuan pembelajaran. Model pembelajaran Student Team 

Achievement Division (STAD) ini membuat siswa memiliki tanggung jawab untuk 
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diri sendiri dan teman lainnya karena di dalam kelompok terjadi interaksi secara 

aktif dan positif. Jadi bagi siswa yang telah paham dapat mengajarkan temannya 

yang belum paham. Saat guru memberikan suatu pelajaran kepada semua 

kelompok dan anggota kelompok diharapkan menguasai dengan pelajaran yang 

diberikan. Setiap siswa memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat kepada 

anggota kelompok. Akhirnya semua siswa menjalani kuis secara individu dan 

siswa yang lain tidak boleh membantu atau bekerja sama. Adanya kuis ini 

membuat siswa menjadi lebih giat dan bersungguh-sungguh belajar. Model 

pembelajaran ini lebih mengedapankan siswa sehingga peran guru lebih aktif 

sebagai fasilitator. Snowball Throwing (SBT)  juga merupakan pembelajaran yang 

mengedepankan aktifitas siswa. Menurut Huda (2013: 226-227) Snowball 

Throwing (SBT) merupakan pembelajaran yang diadopsi pertama kali dari game 

fisik dimana segumpalan salju dilempar dengan maksud memukul orang lain, 

dalam konteks pembelajaran,  Snowball Throwing (SBT) diterampan dengan 

melempar segumpalan kertas untuk menunjuk siswa yang diharuskan menjawab 

soal dari gumpalan kertas tersebut. Model pembelajaran Snowball Throwing 

(SBT) memiliki kelebihan yaitu untuk melatih kesiapan siswa dan saling 

memberikan pengetahuan.  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti ingin menerapkan 

suatu model pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) dan 

Snowball Throwing (SBT). Model Pembelajaran Student Team Achievement 

Division (STAD) dan Snowball Throwing (SBT) merupakan model pembelajaran 

yang dapat membuat siswa aktif karena siswa dibagi dalam kelompok untuk 

berdiskusi dan model pembelajaran ini juga lebih menyenangkan karena ada 

kegiatan seperti melempar-lempar bola. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah 

penelitian adalah sebagai berikut. 

1.2.1 Bagaimana penerapan Kombinasi model pembelajaran Student Team 

Achievement Divisions (STAD)  dan Snowball Throwing (SBT) dalam  

pelajaran IPS di SDN 2 Lebak Bawean? 

1.2.2 Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan 

Kombinasi model Student Team Achievement Divisions (STAD)  dan 

Snowball Throwing (SBT) dalam pelajaran IPS di SDN 2 Lebak 

Bawean? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah, maka 

tujuan penelitian adalah sebagai berikut. 

1.3.1 Mendeskripsikan penerapan Kombinasi model pembelajaran Student 

Team Achievement Divisions (STAD)  dan Snowball Throwing (SBT) 

dalam pelajaran IPS di SDN 2 Lebak Bawean 

1.3.2 Mengetahui adanya peningkatan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan Kombinasi model pembelajaran Student Team 

Achievement Divisions (STAD)  dan Snowball Throwing (SBT) dalam 

pelajaran IPS di SDN 2 Lebak Bawean 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat kepada beberapa 

pihak yang memiliki hubungan dengan resensi penelitian ini. Pihak-pihak tersebut 

antara lain. 
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1.4.1 Bagi Guru 

1.4.1.1 Meningkatkan kreativitas dan wawasan guru mengenai model-model 

pembelajaran. 

1.4.1.2 Guru lebih memahami kemampuan siswa dalam kelompoknya. 

1.4.1.3 Memudahkan guru mengawasi kegiatan belajar melalui 

pembelajaran Kombinasi Metode Student Team Achievement 

Divisions (STAD)  dan Snowball Throwing (SBT) dalam kelompok 

belajarnya. 

1.4.2 Bagi Siswa 

1.4.2.1 Diharapkan nilai siswa semakin meningkat. 

1.4.2.2 Diharapkan siswa dapat mempelajari materi secara mandiri. 

1.4.3 Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan dengan menerapkan model 

pembelajaran Kombinasi Metode Student Team Achievement Divisions (STAD)  

dan Snowball Throwing (SBT) dan sebagai bekal untuk jadi calon guru. 

 

1.5 Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian diperlukan batasan penelitian agar penelitian lebih terarah. 

Sehingga untuk memperjelas dan menghindari salah tafsir terhadap masalah 

dalam penelitian ini. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah 

dibatasi dengan model pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) 

dan Snowball Throwing (SBT) untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
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1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalah pahaman pengertian, maka peneliti perlu 

memberikan definisi operasional yaitu. 

1.6.1 Peningkatan  

Berasal dari kata tingkat yaitu susunan yang berlapis-lapis. Sedangkan 

peningkatan berararti kemajuan atau usaha untuk membuat hasil belajar siswa 

jauh lebih baik dari pada sebelumnya. Dalam penelitian ini peningkatan 

ditunjukkan dengan meningkatnya hasil belajar siklus I rata-rata siswa didapat 

sebesar 65,30% sedangkan kuis II sebesar 76,50%. 

1.6.2 Hasil Belajar 

Kemampuan anak yang diperoleh setelah dilakukan proses belajar mengajar 

yang mengalami perubahan tingkah laku dan perubahan tingkah laku berupa 

perbuatan ataupun keterampilan. Kemampuannya mencakup kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Dalam penelitian ini hasil belajar ditunjukkan dengan kompetensi 

belajar siswa yang berupa kompetensi kognitif dan diperoleh melalui tes. 

1.6.3 Model pembelajaran 

Bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan 

secara khas oleh seorang guru. Dalam penelitian ini peneliti mengkombinasikan 

antara model pembelajaran STAD  dengan model pembelajaran SBT 

1.6.4 Kombinasi model 

Kombinasi adalah gabungan dari beberapa hal baik pengertian, perkara, 

warna dan sebagainya. Sedangkan model adalah cara kerja yang bersistem untuk 

memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kombinasi model adalah 
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gabungan dari beberapa hal untuk memudahkan suatu kegiatan, dalam hal ini 

kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan belajar mengajar dimana model yang 

digambungkan atau dikombinasikan adalah model Student Team Achievement 

division (STAD) dan Snowball Throwing (SBT).  

1.6.5 Student Team Achievement division (STAD) 

Model tipe kooperatif dengan menggunakan kelompok kecil dan siswa 

dikelompokkan secara heterogen, didalam pengelompokkan siswa diharapkan 

dapat berinteraksi dengan siswa lainnya untuk saling memotivasi dan saling 

membantu dalam menguasai materi. Model Student Team Achievement Division 

(STAD) mengharuskan siswa belajar dalam kelompok. 

1.6.6 Snowball Throwing (SBT) 

Model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, baik dari segi fisik, 

mental, dan emosionalnya yang di satukan dengan kegiatan melempar pertanyaan 

seperti “melempar bola salju”. 

1.6.7 Siswa 

Satu komponen dalam pengajaran, di samping faktor guru, dan metode 

pengajaran. 


