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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Mengajar dalam konteks pendidikan di era modern tidak hanya sekedar 

menyampaikan materi pembelajaran saja tetapi juga mengolah lingkungan belajar 

supaya siswa dapat belajar maka penyelenggaraan pembelajaran merupakan tugas 

utama bagi guru. Objek yang dipelajari siswa hanya bertindak sebagai media 

sedangkan pengetahuan diciptakan dan dibentuk oleh pikiran individu itu sendiri 

(Fathurrohman, 2015:20). 

 Menurut pendapat Suprihatiningrum, (2013:15) belajar merupakan proses 

dan usaha yang dilakukan oleh siswa untuk memperoleh sesuatu perubahan 

tingkah laku yang dapat dilihat secara langsung atau tidak langsung sebagai hasil 

pengalaman sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Belajar merupakan 

proses seseorang mendapatkan pengetahuan atau informasi baru serta perubahan 

tingkah laku dari pengalaman interaksi dengan lingkungannya kapanpun dan 

dimanapun berada, sedangkan hasil belajar merupakan suatu penilaian akhir yang 

diperoleh dari proses dan pengenalan yang berulang-ulang yang tersimpan dalam 

jangka yang waktu lama. Oleh karena itu, makna belajar bukan untuk mendorong 

siswa untuk menghafal materi melainkan ketika seorang individu berperilaku, 

bereaksi, dan merespons sebagai hasil dari pengalaman dari perilaku sebelumnya. 

 Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Kusumawati, (2017:2) target 

belajar dapat diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan siswa melalui 

proses belajar itu sendiri, Kurikulum 2013 identik dengan pembelajaran 
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kooperatif (cooperative learning) yaitu cara belajar secara bersama-sama saling 

membantu antara satu dengan yang lain dalam belajar serta memastikan setiap 

anggota kelompok mencapai tugas yang diberikan serta materi pembelajaran. 

Pembelajaran tematik yang diterapkan di sekolah dasar merupakan integrasi dari 

beberapa mata pelajaran yang diitegrasikan ke dalam suatu tema yang akan 

disampaikan dan harus saling berkaitan dan memiliki keterpaduan.  

 Pada implementasi pembelajaran di Sekolah Dasar sering terjadi 

permasalahan-permasalahan maka diperlukan adanya keterampilan guru dalam 

mengajar sehingga hasil belajar siswa memenuhi standar yang ditetapkan dengan 

upaya-upaya guru sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan dan 

pengembangan dapat meningkatkan kualitas mengajar menjadi lebih baik lagi 

dengan memadupadankan serta menerapkan model pembelajaran sesuai dengan 

materi pada tema untuk diterapkan pada proses pembelajaran. Fathurrohman, 

(2015: 30) mendefinisikan model pembelajaran merupakan perencanaan sebagai 

pedoman yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran serta untuk 

menentukan perangkat-perangkat pembelajaran, adapun pembelajaran kooperatif 

dikembangkan dalam berbagai teknik seperti Think Pair Share, Jigsaw, STAD, 

Snowball Throwing, TGT dan sebagainya. 

  Model Snowball Throwing pada pelaksanaannya banyak melibatkan 

siswa, disini guru hanya sebagai penentu topik awal untuk dibahas siswa 

kemudian siswa dibagi menjadi beberapa kelompok heterogen membahas topik 

dipilihkan oleh guru, ketua bersama kelompoknya memastikan setiap siswa 

diwajibkan membuat satu pertanyaan pada sebuah kertas yang dilempar 
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(Throwing) seperti bola salju (Snowball) kepada siswa lainnya yang harus dijawab 

oleh penerima.  

 Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Shoimin, (2014:174) 

bahwa model pembelajaran Snowball Throwing merupakan pengembangan model 

pembelajaran diskusi yang merupakan salah satu dari bagian model pembelajaran 

kooperatif tetapi, pada kegiatan pembelajarannya dapat dikondisikan sedemikian 

rupa agar menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Berdasarkan hasil observasi 

awal pada tanggal 12 sampai 14 November 2018 di MI Bustanul Ulum Kota Batu 

yaitu dilakukan pretes pada kelas VA, VB dan VC didapatkan hasil bahwa 

sebagian besar hasil belajar siswa belum mencapai KKM. 

  Snowball Throwing dalam proses belajar mengajar telah digunakan 

sebagai model yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditentukan, tingkat keberhasilan proses belajar mengajar menggunakan model ini 

dapat dilihat dengan meningkatnya hasil belajar kongnitif siswa. Disimpulkan 

bahwa dalam belajar tematik harus benar-benar menjadi pembelajaran yang 

bermakna bagi siswa yang memerlukan keterampilan guru dalam memberikan 

inovasi, kreatifitas, dan keaktifan guru dalam pembelajaran yang dikemas secara 

menyenangkan bagi siswa. 

 Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini penting dilakukan  pada 

kelas V di MI Bustanul Ulum Kota Batu, dan peneliti menggunakan salah satu 

model pembelajaran Snowball Throwing, model Snowball Throwing dipilih 

karena melalui model pembelajaran Snowball Throwing ini memiliki karakteristik  

dapat membantu dalam pembelajaran serta meningkatkan hasil belajar siswa pada 

materi pembelajaran dengan melatih siswa tanggap menerima pesan dan 
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menyampaikan pesan dalam bentuk soal, sehingga meningkatkan kemampuan 

siswa pada aspek kongnitif yang dirancang dengan pembelajaran lebih nyaman 

untuk belajar dan mencapai hasil belajar yang tinggi. 

 Penelitian serupa telah dilakukan oleh Anisa’ul Mua’fiffah dan budiono 

Sudiman berupa Jurnal “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball 

Throwing Terhadap Hasil Belajar Satuan Ukur Siswa Kelas IV di Sekolah Dasar” 

dari penelitian tersebut diperoleh bahwa dengan menggunakan model 

pembelajaran Snowball Throwing  hasil belajar siswa dapat meningkat. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang 

dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaruh penerapan model 

pembelajaran Snowball Throwing terhadap hasil belajar tema 8 pada siswa kelas 

V di MI Bustanul Ulum Kota Batu? 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan uraian masalah maka yang menjadi tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran Snowball Throwing 

terhadap hasil belajar tema 8 pada siswa kelas V di MI Bustanul Ulum Kota Batu. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretik 

Secara teoretik hasil penelitian ini memungkinkan meningkatnya kualitas 

proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, sehingga dengan 

menerapkan model pembelajaran Snowball Throwing dalam menyampaikan 
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materi pembelajaran mampu meningkatkan hasil belajar siswa di MI Bustanul 

Ulum Kota Batu. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

 Memudahkan siswa dalam menerima materi yang diajarkan, 

mengembangkan keterampilan kerja sama, diskusi, disiplin, tanggung jawab 

serta meningkatkan kemampuan berfikir kreatif siswa pada saat fase membuat 

pertanyaan untuk siswa lain. 

b. Bagi Guru 

 Guru memperoleh kesempatan untuk berperan dalam meningkatkan 

pengetahuan mengenai variasi model pembelajaran yang digunakan dalam 

proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa, menambah 

wawasan dan khususnya sebagai pertimbangan guru dalam berinovasi dengan 

menerapkan model pembelajaran Snowball Throwing untuk keberhasilan 

belajar di Sekolah Dasar. 

c. Bagi Sekolah 

 Sebagai alternatif model pembelajaran sebagai langkah meningkatkan 

hasil belajar siswa khususnya pada tema 8 dan sebagai bahan pertimbangan 

sekolah dalam menerapkan model pembelajaran Snowball Throwing. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai 

rujukan penelitian serupa khususnya di dalam bidang penelitian eksperimen. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Pengaruh penerapan model pembelajaran Snowball Throwing terhadap 

hasil belajar tema 8 siswa merupakan ruang lingkup penelitian ini yang dibatasi 

pada siswa kelas V A sebagai kelas eksperimen dan kelas V B sebagai kelas 

kontrol di MI Bustanul Ulum Kota Batu. Pada penelitian ini siswa diberi pretes 

terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan posttes untuk 

mengetahui hasil belajar dengan menerapkan model pembelajaran Snowball 

Throwing. 

F. Definisi Operasional

1. Model Pembelajaran

Model pembelajaran merupakan serangkaian perencanaan atau pola yang

digunakan sebagai acuan melaksanakan pembelajaran untuk membantu

melaksanakan kegiatan pembelajaran.

2. Snowball Throwing

Model pembelajaran yang melatih kepemimpinan serta keterampilan

membuat dan menjawab pertanyaan yang dipadukan melalui suatu permainan

imajinatif membentuk dan melempar pertanyaan yang dibentuk bola salju.

3. Hasil Belajar

Sesuatu yang dapat dijadikan acuan atau ukuran dalam proses belajar berupa

tes baik dalam bentuk angka-angka atau nilai ataupun perubahan perilaku

untuk mengetahui penguasaan siswa dalam menerima materi pelajaran.

4. Kongnitif

Aspek yang diniliai pada saat pembelajaran yang dapat diukur menggunakan

skor atau nilai.




