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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar

Pengetahuan mengenai karakteristik siswa ini memiliki arti yang penting 

dalam interaksi belajar mengajar. Terutama bagi guru, informasi mengenai 

karakteristik siswa senantiasa akan sangat berguna dalam memilih dan 

menentukan model pengajaran yang lebih baik, yang dapat menjamin kemudahan 

belajar bagi siswa. Guru akan dapat merekonstruksi dan mengorganisasikan 

materi pelajaran sedemikian rupa, memilih dan menentukan model yang lebih 

tepat, sehingga akan terjadi proses interaksi dari masing-masing komponen 

belajar-mengajar secara optimal. 

Karakteristik siswa adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang 

ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya sehingga 

menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-citanya (Sardiman, 2004:121). 

Analisis karakteristik siswa sangat penting dilakukan pada awal perencanaan. 

Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan ciri, kemampuan dan pengalaman 

siswa baik individu maupun sebagai kelompok. Analisis siswa meliputi 

karakteristik, antara lain: kemampuan akademik, usia dan tingkat kedewasaan, 

motivasi terhadap mata pelajaran, pengalaman keterampilan psikomotor, 

kemampuan bekerjasama, keterampilan sosial, dan sebagainya (Trianto, 

2010:180). 
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Adapun pendapat lain dari Suyobroto (Djamarah, 2008:124-125) pada 

masa keserasian ini secara relatif anak-anak lebih mudah di didik dari pada masa 

sebelum dan sesudahnya, masa ini dapat diperinci menjadi dua fase, yakni: 1) 

Masa kelas-kelas rendah sekolah dasar. Beberapa sifat khas anak-anak pada masa 

ini antara lain: (a) adanya kolerasi positif anatara keadaan jasmani dengan prestasi 

sekolah, (b) sikap tunduk kepada peraturan-peraturan permainan tradisional, (c) 

adanya kecenderungan memuji diri sendiri, (d) suka membanding-bandingkan 

dirinya dengan anak lain, kalau hal ini dirasakan menguntungkan, dalam hal ini 

ada kecenderungan untuk meremehkan anak lain, dan (d) pada masa ini (terutama 

pada umur 6-8 tahun), anak menghendaki nilai atau raport yang baik, tanpa 

mengingat apakah prestasinya memang pantas diberi nilai baik atu tidak; 2) Masa 

kelas-kelas tinggi sekolah dasar.  

Beberapa sifat khas anak-anak pada masa ini adalah sebagai berikut: (a) 

adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkrit hal ini 

menimbulkan adanya kecenderungan untuk membandingkan pekerjaan-pekerjaan 

yang praktis, (b) amat realistis, ingin tahu dan ingin belajar, (c) menjelang akhir 

masa ini telah ada minat kepada hal-hal dan mata pelajaran khusus, yang oleh para 

ahli yang mengikuti teori, ditafsirkan sebagai mulai menonjolkan faktor-faktor, 

(d) sampai kira-kira umur 11 tahun anak membutukan seorang guru atau orang-

orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugasnya dan memenuhi 

keinginannya, setelah kira-kira umur 11 tahun pada umumnya anak menghadapi 

tugas-tugasnya dengan bebas dan berusaha menyelesaikan sendiri, (e) pada masa 

ini anak memandang nilai (angka raport) sebagai ukuran yang tepat (sebaik-

baiknya) mengenai prestasi sekolah, (f) anak-anak pada masa ini gemar 
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membentuk kelompok sebaya biasanya untuk dapat bermain bersama-sama. Di 

dalam permainan ini biasanya anak tidak lagi terikat pada peratuaran permainan 

tradisonal, mereka membuat peraturan sendiri. Analisis tersebut dapat 

memudahkan kita dalam mengenali karakter siswa kita sendiri, kita dapat 

mengelompokkannya sesuai dengan kemampuan belajarnya. Selain dengan 

menganalisis terdapat pula empat karakteristik anak usia SD yang menjadi dasar 

dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu 1) senang bermain, dimana guru SD 

dalam melaksanakan kegiatan pmbelajaran perlu adanya suatu permainan 

khususnya untuk kelas rendah, 2) senang bergerak, dimana guru dituntut untuk 

merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bergerak atau 

berpindah tempat, 3) senang bekerja dalam kelompok, dimana dengan bekerja 

dalam kelompok anak akan belajar untuk bersosialisasi dengan temannya, dan 4) 

senang merasakan atau memperagakan sesuatu secara langsung, dimana siswa 

belajar untuk menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep lama 

(Sumantri, 2007:6.3). 

Karakteristik siswa tersebut berhubungan dengan aspek-aspek yang 

melekat pada diri siswa, seperti motivasi, bakat, minat, kemampuan awal, yang 

belajar kepribadian dan sebagainya. Karakteristik siswa yang amat komplek 

tersebut harus dijadikan pijakan dasar dalam menentukan strategi pembelajaran 

yang akan digunakan. Tanpa mempertimbangkan karakteristik siswa tersebut, 

maka penerapan strategi pembelajaran tertentu tidak bisa mencapai hasil belajar 

secara maksimal. Oleh karena itu seorang guru hendaknya betul-betul memahami 

karakteristik siswa yang mengikuti proses pembelajaran (Sanjaya, 2009:15). 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik siswa SD yaitu senang bermain, senang bergerak, dan senang apabila 

bekerja dalam kelompok. Hal ini disebabkan bahwa tahap perkembangan kognitif 

pada siswa SD tergolong ke dalam tahap operasional konkret.  

 

2. Hasil Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Untuk memahami tentang pengertian belajar di sini akan diawali dengan 

mengemukakan beberapa definisi tentang belajar. Belajar adalah kegiatan individu 

memperoleh pengetahuan, perilaku, dan keterampilan dengan cara mengolah 

bahan belajar (Dimyati dan Mudjiono, 2006:295). Hamalik (2005:28) juga 

berpendapat bahwa “Belajar adalah proses perubahan tingkah laku individu 

melalui interaksi dengan lingkungan”. Belajar dan mengajar merupakan dua 

konsep yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Belajar menunjuk pada apa 

yang harus dilakukan seseorang sebagai subjek yang menerima pelajaran (sasaran 

didik), sedangkan mengajar menunjuk pada apa yang harus dilakukan oleh guru 

sebagai pengajar. Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya 

perubahan pada diri seseorang. Hal ini sesuai dengan pendapat Sardiman, 

(2007:20) belajar adalah perubahan tingkah laku atau penampilan dan serangkaian 

kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan 

sebagainya. Jadi dapat disimpulkan Belajar adalah proses perubahan tingkah laku 

individu sebagai hasil dari pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungan. 

Belajar bukan hanya sekedar menghapal, melainkan suatu proses mental yang 

terjadi dalam diri seseorang.  
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Pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara guru 

dengan siswa, baik secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara 

tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Di 

sadari oleh adanya perbedaan interaksi tersebut, maka kegiatan pembelajaran 

dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pola pembelajaran (Rusman, 

2011:134). Cara pengemasan pengalaman belajar yang dirancang guru sangat 

berpengaruh terhadap kebermaknaan pengalaman bagi peserta didik. Pengalaman 

belajar yang lebih menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual akan menjadikan 

proses belajar lebih aktif. Kaitan konseptual yang dipelajari dengan sisi bidang 

ilmu-ilmu yang relevan akan membentuk skema kognitif sehingga anak 

memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan (Trianto, 2010:7).  

Berdasarkan konteks belajar di kelas, seorang guru atau pendidik perlu 

membangkitkan minat siswa agar tertarik terhadap materi pelajaran yang akan 

dipelajarinya. Untuk membangkitkan minat belajar siswa tersebut banyak cara 

yang bisa digunakan, misalnya seperti membuat materi yang akan dipelajari 

semenarik mungkin dan tidak membosankan sehingga siswa dapat menjadi aktif 

(Baharudin, 2010:24). Perbaikan kegiatan guru dalam mengajar tidak lepas dari 

peran guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang efektif bagi siswa. 

Kegiatan pembelajaran di kelas ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, 

penggunaan media dan sumber belajar, dan penggunaan metode dan strategi 

pembelajaran. Semua kegiatan tersebut menuntut kemampuan guru dalam 

pelaksanaannya (Rusman, 2011:76). Kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru 

sesuai dengan pendapat Soelaeman (Djamarah, 2008:186) untuk menjadi guru 

yang baik itu tidak dapat diandalkan kepada bakat atau pun hasrat atau pun 
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lingkungan belaka, namun disertai kegiatan studi dan latihan serta praktek yang 

memadai agar muncul sikap guru yang diinginkan sehingga memunculkan 

kegairahan kerja yang menyenangkan. Prey Katz menggambarkan peranan guru 

sebagai komunikator, sahabat yang dapat memberikan nasihat-nasihat, motivator 

sebagai pemberi inspirasi dan dorongan, pembimbing dalam pengembangan sikap 

dan tingkah laku serta nilai-nilai, orang yang menguasai bahan yang diajarkan 

(Sardiman, 2007:143-144). 

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah suatu proses dimana berawal dari siswa tidak tahu menjadi 

tahu sehingga terjadi adanya perubahan perilaku baik dalam segi kognitif, afektif, 

maupun psikomotorik yang terjadi ketika kegiatan pembelajaran. 

b. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar dan mengajar merupakan konsep yang tidak bisa dipisahkan. 

Belajar merujuk pada apa yang harus dilakukan seseorang sebagai subyek dalam 

belajar. Sedangkan mengajar merujuk pada apa yang seharusnya dilakukan 

seseorang guru sebagai pengajar. Kemampuan yang dimiliki siswa dari proses 

belajar mengajar saja harus bisa mendapatkan hasil bisa juga melalui kreatifitas 

seseorang itu tanpa adanya intervensi orang lain sebagai pengajar. Hasil belajar 

menurut Nana Sudjana (Kunandar, 2008:276) adalah suatu akibat dari proses 

belajar dengan menggunakan alat pengukuran, yaitu berupa tes yang tersusun 

secara terencana, baik tes tertulis, tes lisan maupun tes perbuatan. Nasution 

(Kunandar 2008:276) berpendapat bahwa hasil belajar adalah suatu perubahan 

pada individu yang belajar, tidak hanya mengenai pengetahuan, tetapi juga 

membentuk kecakapan dan penghayatan dalam diri pribadi individu yang belajar.  
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Hasil belajar dapat dilihat dari nilai ulangan harian (formatif), nilai 

ulangan tengah semester dan nilai ulangan semester. Dalam penelitian tindakan 

kelas ini, yang dimaksud hasil belajar siswa adalah nilai akhir setiap pertemuan 

dan akhir siklus yang diperoleh siswa dalam mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan pada 

akhir program pendidikan. Bahan-bahan yang diuji meliputi seluruh materi 

standar, standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah diberikan, dengan 

penekanan pada bahan-bahan yang diberikan pada kelas tinggi. Hasil penilaian ini 

terutama digunakan untuk menentukan kelulusan bagi setiap peserta didik, dan 

layak tidaknya untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat diatasnya (Mulyasa, 

2009:207).  

Dua indikator yang dapat dijadikan sebagi tolak ukur keberhasilan proses 

belajar mengajar. Pertama, daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan 

agar mencapai prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok. Kedua, 

perilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran yang telah dicapai siswa, 

baik secara individu maupun kelompok (Asmani, 2011:27). Berdasarkan uraian di 

atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh 

siswa setelah terjadinya proses pembelajaran yang ditunjukkan dengan nilai tes 

yang diberikan oleh guru setiap selesai memberikan materi pelajaran pada satu 

pokok bahasan.  

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor yang 

berasal dari dalam diri maupun dari luar. Menurut Slameto (2010:54) ada dua 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yakni: 
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1) Faktor Intern meliputi: 

a) Faktor jasmaniah termasuk kesehatan, cacat tubuh. 

b) Faktor psikologis termasuk intelegensia, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan persiapan. 

c) Faktor kelelahan berupa kelelahan dari aktifitas jasmaniah maupun 

rohaniah. 

2) Faktor Ekstern meliputi: 

a) Faktor keluarga, diantaranya cara orang tua mendidik, relasi antara 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian 

orang tua dan latar belakang kebudayaan. 

b) Faktor sekolah, diantaranya termasuk metode mengajar, kurikulum, 

interaksi guru dan siswa, disiplin sekolah, alat serta keadaan gedung. 

c) Faktor masyarakat, diantaranya tempat kegiatan siswa dalam masyarakat, 

teman bergaul dan kehidupan masyarakat. 

 

3. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SD 

a. Pengertian Pembelajaran PPKn 

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah 

wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang 

berakar pada budaya bangsa Indonesia. Nilai luhur dan moral tersebut diharapkan 

dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari siswa, baik 

sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat serta sebagai makhluk 

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (Depdiknas, 2006).  
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Berdasarkan pengertian tersebut, maka Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn) memiliki arti penting dalam melestarikan nilai luhur 

dan moral yang bersumber dari budaya bangsa, dan diharapkan siswa dapat 

menerapkan dalam tingkah laku kehidupan di lingkungannya, bangsa dan negara. 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di maksudkan agar kita 

memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk membela negara dan memiliki pola 

pikir, pola sikap, dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air 

berdasarkan Pancasila. Semua itu diperlakukan demi tetap utuh dan tegaknya 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sumarsono, 2001:3). 

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 

merupakan program pendidikan yang memiliki misi untuk mengembangkan nilai 

luhur dan moral yang berakar pada budaya dan keyakinan bangsa Indonesia yang 

memungkinkan dapat diwujudkannya dalam perilaku kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran 

yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan 

mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara 

yang baik, yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila 

dan UUD 1945 (Satianingsih, 2011).  

Berdasarkan pengertian di atas maka Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn) memiliki arti penting dalam rangka pembinaan dan 

pembentukkan manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila, khususnya bagi 

generasi muda penerus bangsa dari pendidikan dasar sampai pendidikan dijenjang 

tinggi. Mereka mengemban tugas membina dan melestarikan nilai dan moral 

Pancasila dengan demikian melaui PPKn diharapkan siswa menjadi manusia 
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terdidik dan warganegara yang baik serta berperilaku sesuai dengan norma 

Pancasila (Aisyah, 2012). 

b. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut (Depdiknas, 

2006:505): 

1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan. 

2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas 

dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan 

karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan 

bangsa-bangsa lainnya. 

4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara 

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

Tujuan pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan Winaputra dan 

Budimansyah (Bedjo dkk, 2009) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan atau 

citizen-ship or civic education, secara luas untuk mencakup proses penyiapan 

generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai 

warganegara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya 

persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warganegara 

tersebut. 
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c. Materi Pembelajaran PPKn 

Materi yang digunakan sebagai bahan penelitian, yakni materi tentang 

sistem pemerintah pusat. Dengan standar kompetensi mengenal sistem 

pemerintahan pusat. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah: (1) Mengenal 

lembaga-lembaga Negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat, seperti 

MPR, DPR, prsiden, MA, MK, BPK, dan lain-lainnya dan (2) Menyebutkan 

organisasi pemerintahan tingkat pusat seperti, presiden, wakil presiden, dan para 

menteri. Bahasan yang dimbil adalah Sistem Pemerintahan Pusat. Berikut 

diuraikan materi tentang Sistem Pemerintahan Pusat yang diajarkan di kelas IV 

sekolah dasar.  

Istilah pemerintahan terbagi menjadi 2 yaitu: 1) Pemerintah dalam arti 

sempit yaitu kekuasaan eksekutif saja, dan 2) Pemerintahan dalam arti luas yaitu 

kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Sistem Pemerintahan Pusat 
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Lembaga-lembaga Negara di Indonesia, yaitu: 

1) Lembaga legislatif, yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan 

membentuk undang-undang. 

2) Lembaga legislatif terdiri atas DPR, MPR,dan DPD. 

3) Lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang memegang kekuasaan di bidang 

kehakiman. Lemabaga yudikatif terdiri atas MA, MK dan KY. 

4) Lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang memgang kekuasaan pemerintahan. 

5) Lembaga ini dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. 

 

4. Model Pembelajaran 

a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus 

pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam 

memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Model 

pembelajaran kooperatif dapat digunakan secara efektif pada semua tingkat kelas 

dan semua mata pelajaran. Dengan pembelajaran kooperatif, interaksi yang terjadi 

di dalam kelompok dapat melatih siswa untuk menerima dan menghargai 

pendapat dari teman (Sugiyanto, 2010:37). 

Menurut Sanjaya (2009:242) pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran dengan menggunakan model pengelompokkan/Tim kecil, yaitu 

antara empat sampai enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan 

akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda (heterogen). Sistem 

penilaian dilakukan terhadap kelompok. Setiap kelompok akan memperoleh 

penghargaan, jika kelompok mampu menunjukkan prestasi yang di persyaratkan. 
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Dengan demikian, setiap anggota kelompok akan mempunyai ketergantungan 

positif. Ketergantungan semacam itulah yang selanjutnya akan memunculkan 

tanggung jawab individu terhadap kelompok dan keterampilan interpersonal dari 

setiap anggota kelompok. Setiap individu akan saling membantu, mereka akan 

mempunyai motivasi untuk keberhasilan kelompok, sehingga setiap individu akan 

memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi demi keberhasilan 

kelompok. 

Slavin (2005:9) menyatakan bahwa “pembelajaran kooperatif adalah suatu 

model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja sama dalam kelompok-

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan 

struktur kelompok heterogen”. Jadi dalam model pembelajaran kooperatif ini, 

siswa bekerja sama dengan kelompoknya untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan. Dengan begitu siswa akan bertanggung jawab atas belajarnya 

sendiri dan berusaha menemukan informasi untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan pada mereka. 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan 

sengaja mengembangkan interaksi yang saling asuh antar siswa untuk 

menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan 

permusuhan (Kunandar, 2007:365). Pembelajaran kooperatif dilakukan dengan 

cara membagi peserta didik dalam beberapa kelompok atau tim. Setiap kelompok/ 

tim terdiri dari beberapa peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda. Guru 

memberi tugas atau pemasalahan untuk dikerjakan atau dipecahkan oleh masing 

masing kelompok/tim. Satu tim memilki empat sampai enam anggota 

(Mulyatinigsih, 2012:243). 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan oleh siswa secara 

berkelompok dengan kemampuan yang berbeda untuk mengembangkan 

kemampuan dalam bersosialisasi/berinteraksi. 

b. Karakteristik Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Sanjaya (2009:244-246) dijelaskan karakteristik pembelajaran 

kooperatif sebagai berikut: 

1) Pembelajaran secara Tim 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara Tim. Tim merupakan 

tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat setiap 

siswa belajar. Semua anggota tim (anggota kelompok) harus saling membantu 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itulah, kriteria keberhasilan 

pembelajaran ditentukan oleh keberhasilan tim. 

2) Didasarkan pada Manajemen Kooperatif 

Sebagaimana pada umumnya, manajemen mempunyai empat fungsi 

pokok, yaitu fungsi perencanaan, fungsi organisasi, fungsi pelaksanaan, dan 

fungsi kontrol. Demikian juga dalam pembelajaran kooperatif. Fungsi 

perencanaan menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif memerlukan 

perencanaan yang matang agar proses pembelajaran berjalan secara efektif, 

misalnya tujuan apa yang harus dicapai, bagaimana cara mencapainya, apa yang 

harus digunakan untuk mencapai tujuan itu dan lain sebagainya. Fungsi 

pelaksanaan menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif harus dilaksanakan 

sesuai dengan perencanaan, melalui langkah-langkah pembelajaran yang sudah 

ditentukan termasuk ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama. Fungsi 
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organisasi menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah pekerjaan 

bersama antar setiap anggota kelompok, oleh karena itu perlu diatur tugas dan 

tanggung jawab setiap anggota kelompok. Fungsi kontrol menunjukkan bahwa 

dalam pembelajaran kooperatif perlu ditentukan kriteria keberhasilan baik melalui 

tes maupun nontes. 

3) Kemauan untuk Bekerja Sama 

Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara 

kelompok. Oleh sebab itu, prinsip bekerja sama perlu ditekankan dalam proses 

pembelajaran kooperatif. Setiap anggota kelompok bukan saja harus diatur tugas 

dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi juga ditanamkan perlunya saling 

membantu. Misalnya, yang pintar perlu membantu yang kurang pintar. 

4) Keterampilan Bekerja Sama 

Kemauan untuk bekerja sama itu kemudian dipraktekkan melalui aktivitas 

dan kegiatan yang tergambarkan dalam keterampilan bekerja sama. Siswa perlu 

didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota 

lain. Siswa perlu dibantu mengatasi berbagai hambatan dalam berinteraksi dan 

berkomunikasi, sehingga setiap siswa dapat menyampaikan ide, mengemukakan 

pendapat, dan memberikan kontribusi kepada keberhasilan kelompok. 

c. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Model Pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-

tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting. Menurut Depdiknas (2007:13) tujuan 

pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan hasil akademik, dengan meningkatkan kinerja murid dalam 

tugas-tugas akademiknya. Murid yang lebih mampu akan menjadi narasumber 
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bagi murid yang kurang mampu, yang memiliki orientasi dan bahasa yang 

sama. 

2) Pembelajaran kooperatif memberi peluang agar murid dapat menerima teman-

temannya yang mempunyai berbagai perbedaan latar belajar. Perbedaan 

tersebut antara lain perbedaan suku, agama, kemampuan akademik, dan 

tingkat sosial. 

3) Untuk mengembangkan keterampilan sosial murid. Keterampilan sosial yang 

dimaksud antara lain, berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat 

orang lain, memancing teman untuk bertanya, mau menjelaskan ide atau 

pendapat, bekerja dalam kelompok dan sebagainya. 

d. Prinsip-prinsip Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Kunandar (2007:365-366) Ada empat unsur penting dalam 

pembelajaran kooperatif, yaitu : 

1) Saling tergantungan positif. Dalam pembelajaran kooperatif, guru 

menciptakan suasana yang mendorong agar siswa merasa saling 

membutuhkan antar sesama. Dengan saling membutuhkan antarsesama, maka 

mereka merasa saling keterganntungan satu sama lain. 

2) Interaksi tatap muka. Interaksi tatap muka menuntut siswa dalam kelompok 

dapat saling bertatap muka sehingga mereka dapat melakukan dialog, tidak 

hanya dengan guru, tetapi juga dengan sesama siswa. Interaksi tatap muka 

memungkinkan para siswa dapat saling menjadi sumber belajar sehingga 

sumber belajar menjadi bervariasi. Dengan Interaksi ini diharapkan akan 

memudahkan dan membantu siswa dalam mempelajari suatu materi atau 

konsep. 
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3) Akuntabilitas Individual. Meskipun pembelajaran kooperatif menampilkan 

wujudnya dalam belajar kelompok, tetapi penilaian dalam rangka mengetahui 

tingkat penguasaan siswa terhadap suatu materi pelajaran dilakukan secara 

individual. Hasil penilain secara individual tersebut selanjutnya disampaikan 

oleh guru kepada kelompok agar semua anggota kelompok mengetahui siapa 

anggota kelompok yang memerlukan bantuan dan siapa anggota kelompok 

yang dapat memberikan bantuan. Keterampilan menjalin hubungan 

antarpribadi. 

e. Keunggulan dan Kelemahan Pembelajaran Kooperatif 

1) Keunggulan pembelajaran kooperatif 

Keunggulan pembelajaran kooperatif sebagai suatu strategi pembelajaran 

(Sanjaya, 2009:249-250): 

a) Siswa tidak tergantung kepada guru dan dapat belajar dari siswa lain. 

b) Dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan 

kata-kata verbal. 

c) Dapat membantu peserta didik respek terhadap orang lain. 

d) Membuat siswa lebih bertanggung jawab dalam belajar. 

e) Dapat meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial. 

f) Dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan 

pemahamannya sendiri, menerima umpan balik. 

g) Dapat meningkatkan kemampuan peserta didik menggunakan informasi dan 

kemampuan belajar abstrak menjadi nyata / riil. 

h) Interaksi selam kooperatif berlangsung dapat meningkatkan motivasi dan 

memberikan rangsangan untuk berpikir. 
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2) Keterbatasan Strategi Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Sanjaya (2009:250-251) keterbatasan SPK adalah: 

a) Memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat membuat siswa mengerti 

dan memahami strategi ini 

b) Jika tanpa peer teaching yang efektif, apa yang diharapkan tidak akan tercapai 

c) Penilaian yang diberikan didasarkan kepada hasil kerja kelompok. 

d) Perlu disadari sebenarnya hasil yang diharapkan adalah prestasi 

e) siswa secara individu. 

 

5. Model Pembelajaran Kooperatif Snowball Throwing 

a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Snowball Throwing 

Snowball secara etimologi berarti bola salju, sedangkan throwing artinya 

melempar. Snowball Throwing secara keseluruhan dapat diartikan melempar bola 

salju. Dalam pembelajaran Snowball Throwing, bola salju merupakan kertas yang 

berisi pertanyaan yang dibuat oleh siswa kemudian dilempar kepada temannya 

sendiri untuk dijawab. Menurut Saminanto (2010:37) “Model Pembelajaran 

Snowball Throwing disebut juga model pembelajaran gelundungan bola salju”.  

Model pembelajaran ini melatih siswa untuk lebih tanggap menerima 

pesan dari siswa lain dalam bentuk bola salju yang terbuat dari kertas, dan 

menyampaikan pesan tersebut kepada temannya dalam satu kelompok. Model 

pembelajaran Snowball Throwing merupakan salah satu modifikasi dari teknik 

bertanya yang menitikberatkan pada kemampuan merumuskan pertanyaan yang 

dikemas dalam sebuah permainan yang menarik yaitu saling melempar bola salju 

(Snowball Throwing) yang berisi pertanyaan kepada sesama teman.  
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Model yang dikemas dalam sebuah permainan ini membutuhkan 

kemampuan yang sangat sederhana yang bisa dilakukan oleh hampir setiap siswa 

dalam mengemukakan pertanyaan sesuai dengan materi yang dipelajarinya. Model 

pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing akan merangsang siswa untuk 

berpartisipasi aktif yang dikemas dalam sebuah permainan yang menarik yaitu 

saling melemparkan bola salju (Snowball Throwing) yang berisi pertanyaan 

kepada sesama teman secara berkelompok. Siswa dalam mengemukakan 

pertanyaan sesuai dengan materi yang dipelajari dari kelompoknya masing-

masing. Pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing merupakan 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk memberikan konsep pemahaman 

materi yang sulit kepada siswa serta dapat digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana pengetahuan dan kemampuan siswa dalam materi tersebut. 

b. Langkah-langkah Model Pembelajaran Snowball Throwing 

Adapun Langkah-langkah model pembelajaran Snowball Throwing adalah 

sebagai berikut: 

1) Guru menyampaikan materi yang akan disajikan. 

2) Guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua 

kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi. 

3) Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing 

kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya. 

4) Kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja untuk 

menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah 

dijelaskan oleh ketua kelompok. 
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5) Kemudian kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke 

siswa yang lain selama ± 15 menit. 

6) Setelah siswa dapat satu bola diberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut 

secara bergantian. 

7) Evaluasi. 

8) Penutup (Suprijono, 2009:128). 

Aturan atau cara bermain Snowball Throwing adalah sebagaimana 

diterangkan berikut ini: 

1) Guru melemparkan bola secara acak kepada salah satu siswa 

2) Siswa yang mendapatkan bola melemparkannya ke siswa yang lain, boleh 

secara acak atau secara sengaja. 

3) Siswa yang mendapatkan bola dari temannya melemparkannya kembali ke 

siswa lainnya. 

4) Siswa ketiga/siswa terakhir, berkewajiban untuk mengerjakan soal yang telah 

disiapkan oleh guru. 

5) Mengulangi terus metode di atas, sampai soal yang disediakan habis atau 

waktu habis.  

Ketentuan bermain Snowball Throwing adalah sebagaimana diterangkan 

berikut ini: 

1) Guru memulai dengan melemparkan bola kepada siswa secara acak. 

2) Siswa melemparkannya kembali ke arah siswa yang lain, sesuai dengan 

peraturan yang telah dijelaskan sebelumnya. 

3) Siswa terakhir yang menerima bola harus menjawab pertanyaan nomor satu. 
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4) Guru membenarkan jika jawaban salah, menegaskan apabila kurang pas dan 

menerangkan/membahas soal yang baru saja dijawab (Patmawati, 2012). 

c. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Snowball Throwing 

Kelebihan pembelajaran dengan metode Snowball Throwing yakni: 

1) Melatih kesiapan siswa dalam merumuskan pertanyaan dengan bersumber 

pada materi yang diajarkan serta saling memberikan pengetahuan. 

2) Siswa lebih memahami dan mengerti secara mendalam tentang materi 

pelajaran yang dipelajari. Hal ini disebabkan karena siswa mendapat 

penjelasan dari teman sebaya yang secara khusus disiapkan oleh guru serta 

mengerahkan penglihatan, pendengaran, menulis dan berbicara mengenai 

materi yang didiskusikan dalam kelompok. 

3) Dapat membangkitkan keberanian siswa dalam mengemukakan pertanyaan 

kepada teman lain maupun guru. 

4) Melatih siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh temannya dengan 

baik. 

5) Merangsang siswa mengemukakan pertanyaan sesuai dengan topik yang 

sedang dibicarakan dalam pelajaran tersebut. 

6) Dapat mengurangi rasa takut siswa dalam bertanya kepada teman maupun 

guru. 

7) Siswa akan lebih mengerti makna kerjasama dalam menemukan pemecahan 

suatu masalah. 

8) Siswa akan memahami makna tanggung jawab. 

9) Siswa akan lebih bisa menerima keragaman atau heterogenitas suku, sosial, 

budaya, bakat dan intelegensi. 
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10) Siswa akan terus termotivasi untuk meningkatkan kemampuannya. (Safitri, 

dyan: 2011). 

Selain kelebihan, ada kelemahan kelemahan pembelajaran dengan metode 

snowball throwing, yakni: 

1) Terciptanya suasana kelas yang kurang kondusif. 

2) Adanya siswa yang bergantung pada siswa lain. 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing, 

antara lain: 

1) Penelitian yang dilakukan oleh Haryani (2013) dengan judul Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Struktur Bumi Pada Siswa Kelas V SD Negeri 

Ngadiroyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri. Hasil dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA tentang struktur bumi pada siswa kelas V SDN Ngadiroyo tahun 

ajaran 2012/2013. Hal ini dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan dari 

hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I ketuntasan hasil 

belajar siswa sebesar 62,5% dan pada siklus II ketuntasan hasil belajar siswa 

sebesar 93,75%. 

2) Penelitian yang dilakukan oleh Swara Alam Syah (2014) dengan judul 

Penggunaan Model Kooperatif Tipe Snowball Throwing Dalam Pembelajaran 
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PKn Siswa Kelas IV SDN 2 Pangenjurutengah Tahun Ajaran 2013/2014. 

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing dapat meningkatkan hasil 

belajar PKn siswa. Hal ini dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan dari 

hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 46,3% dengan rata-rata nilai 70,99, 

dan pada siklus II ketuntasan hasil belajar siswa sudah mencapai 86% dengan 

rata-rata nilai 75,26. 

Kedua penelitian terdahulu diatas cukup relevan kerena kedua penelitian 

tersebut telah membuktikan bahwa adanya peningkatan hasil belajar siswa dengan  

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing. Penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing dapat dijadikan dasar 

oleh peneliti untuk melakukan penelitian mengenai model pembelajaran tipe 

Snowball Throwing lebih lanjut. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah: 

1. Kurang aktifnya pembelajaran. 
2. Kegiatan pembelajaran yang masih berpusat pada guru. 
3. Siswa tidak tertarik dengan cara penyampaian materi yang cenderung 

membosankan. 
4. Hasil belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) materi 

sistem pemerintahan tingkat pusat pada kelas IV SD Tegalgondo Kabupaten 
Malang masih menunjukan dibawah dari nilai KKM 75. 

Solusi: 

Menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing 

Siswa dapat berperan lebih aktif dalam proses 
pembelajaran dan tidak menimbulkan rasa bosan pada 
siswa karena menerapkan proses pembelajaran dimana 

siswa belajar sambil bermain. 

Untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran PPKn tentang sistem 

pemerintahan pusat. 

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir 

Kondisi Ideal: 

1. Pembelajaran yang menarik bagi siswa sehingga kegiatannya bermuatan 
permainan di dalam proses pembelajaran. 

2. Pembelajaran yang dirancang harus menciptakan suasana belajar sambil 
berkelompok. 

Kondisi Lapangan: 

1. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan secara individu. 
2. Pembelajaran yang dilaksanakan berpusat kepada guru. 
3. Guru menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi. 


