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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan dan mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif dapat 

mengembangkan potensi dan keterampilan yang ada pada dirinya di masa 

yang akan datang. Upaya lebih lanjut dalam mewujudkan fungsi pendidikan 

yaitu dengan mengembangkan suasana belajar mengajar yang dapat 

membangun potensi dan keterampilan siswa, sehingga menghasilkan gagasan 

yang baru. Upaya tersebut dapat dilakukan dari waktu ke waktu dengan cara 

meningkatkan sarana dan prasarana, lingkungan sosial, kurikulum serta tenaga 

pendidik (guru) yang profesionalisme untuk meningkatkan kualitas siswa. 

Guru dan siswa berperan penting dalam mencapai pemahaman hakikat 

pembelajaran, yaitu sebagai usaha sadar guru untuk membantu siswa agar 

tumbuh minat untuk belajar. Proses pembelajaran yang baik adalah yang dapat 

menciptakan suasana belajar mengajar yang efektif dengan adanya 

komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Proses pembelajaran tidak hanya 

apa yang dipelajari tetapi bagaimana harus mempelajari pelajaran tersebut, 

sehingga dapat dapat menghasilkan manfaat bagi siswa apalagi dalam mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).  

IPA sangat penting dalam kehidupan ini. IPA merupakan salah satu 

ilmu dasar yang dipelajari di setiap jenjang pendidikan mulai tingkat dasar 

1 

Penerapan Model Pembelajaran…, Molita Mei Pratami, FKIP, UMP, 2017



 
 
 

 

 

2 

(SD/MI), tingkat  menengah (SMP/MTs) dan tingkat atas (SMA).  IPA 

merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di SD /MI. IPA berkaitan 

dengan gejala alam yang ada disekitar manusia. Menurut Wahyana dalam 

Trianto (2010: 136) IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan tersusun secara 

sistematik, dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-

gejala alam.  

IPA di sekolah dasar lebih membahas mengenai gejala alam yang 

mengarahkan siswa untuk lebih menggali rasa ingin tahu mengenai alam. IPA 

akan mudah diajarkan apabila menggunakan model yang tepat dan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif di kelas. Berdasarkan 

observasi yang dilakukan pada MI Muhammadiyah Kramat yang beralamat di 

Jalan Masjid no.2 Desa Kramat, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas 

berjalan dengan baik. Kelas yang diambil dalam penelitian ini adalah kelas V 

A. Terdapat 16 siswa dengan rincian 7 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. 

Hasil pengamatan dan informasi dari guru dan siswa, secara umum 

proses pembelajaran pada kelas V A sudah cukup baik, namun masih terdapat 

kekurangan yaitu masih kurang kreatif dan bervariasi dalam memilih, 

menggunakan serta memanfaatkan metode, model dan media pembelajaran. 

Proses pembelajaran terlihat membosankan karena hanya menggunakan 

metode ceramah.  

Proses pembelajaran yang membosankan membuat siswa kurang 

antusias dalam mengikuti pelajaran. Siswa asyik bermain dan tidak 

memperhatikan saat pelajaran sehingga suasana pembelajaran menjadi kurang 
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kondusif. Proses pembelajaran yang kurang kondusif mengakibatkan 

kesungguhan siswa dalam belajar terganggu atau kurang. Kesungguhan siswa 

dalam belajar terganggu atau masih kurang mengakibatkan rasa ingin tahu 

siswa juga kurang. Kurangnya rasa ingin tahu siswa ditandai saat 

pembelajaran siswa asyik bermain sendiri, tidak memperhatikan saat proses 

pembelajaran, dan tidak adanya perintah dari guru untuk mempelajari materi 

juga siswa tidak akan belajar. 

Rasa ingin tahu merupakan salah satu nilai karakter yang 

diprogramkan oleh Kemendiknas untuk dikembangkan dalam diri siswa. Rasa 

ingin tahu sangat penting dalam proses pembelajaran. Rasa ingin tahu akan 

membuat siswa menjadi pemikir aktif yang kemudian akan memotivasi siswa 

untuk mempelajari lebih mendalam sehingga akan membawa kepuasan dalam 

dirinya dan tidak ada rasa bosan untuk terus belajar. Rasa ingin tahu siswa 

juga akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

Prestasi belajar siswa kelas V A juga masih rendah. Berdasarkan nilai 

ulangan harian IPA materi pembentukan tanah pada tahun 2015/2016, prestasi 

belajar siswa masih banyak yang mendapat nilai di bawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). KKM untuk pelajaran IPA yakni 70. Sebanyak 13 siswa 

atau atau sekitar 76,47% siswa belum tuntas dan hanya 4 siswa atau sekitar 

23,53% siswa yang tuntas KKM.  

Prestasi belajar kelas V A MI Muhammadiyah Kramat dapat dibilang 

rendah. Masih banyak siswa yang nilainya di bawah KKM.  Prestasi belajar 

merupakan tolak ukur keberhasilan suatu proses pembelajaran. Prestasi belajar 
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yang diperoleh siswa mencerminkan tingkat penguasaan siswa terhadap materi 

yang diajarkan.  

Adanya masalah di atas, perlu adanya inovasi dalam pembelajaran agar 

dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan prestasi belajar siswa. Model 

pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing adalah salah satu strategi 

pembelajaran melalui kelompok yang siswanya saling bekerja sama. Model 

pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing merupakan salah satu model 

yang inovatif dengan proses yang dipadukan dengan permainan lempar bola 

salju. Bola salju itu adalah kertas yang berisi pertanyaan dan dibentuk bulat 

menyerupai bola salju yang nantinya dilempar ke setiap kelompok atau siswa 

untuk  menjawab pertanyaan yang ada pada bola salju tersebut. Penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing diharapkan 

pembelajaran dapat berjalan lebih antusias, menyenangkan, bermakna karena 

penyampaian materi lebih bervariasi kombinasi antara pembelajaran berpusat 

pada siswa, permainan, menyenangkan dan membuat siswa ingin tahu. 

Penyampaian yang lebih menarik akan membuat siswa ingin lebih tahu dan 

siswa lebih mudah untuk menyerap materi pembelajaran, sehingga dapat 

meningkatkan proses pembelajaran dan prestasi belajar IPA siswa. 

Pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing dipilih dalam 

penelitian ini karena sesuai dengan materi di kelas V semester II yaitu materi 

sains yang konstan. Materi pembentukan tanah yang membutuhkan 

pembelajaran yang menarik, agar siswa lebih aktif, tertarik dalam 

pembelajaran dan akan lebih mudah memahami materi pembelajaran. Model 
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pembelajaran kooperatif tipe Snowball throwing dipilih dalam penelitian ini 

juga karena penyampaian materi dengan permainan sehingga membuat 

suasana pembelajaran menyenangkan, siswa lebih aktif dan rasa ingin tahu 

siswa akan tumbuh pelajaran IPA.  

Pemaparan di atas melandasi penelitian tindakan kelas yang berjudul 

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Snowball Throwing 

untuk Meningkatkan Rasa Ingin Tahu dan Prestasi Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran IPA Materi Pembentukan Tanah di Kelas V A MI 

Muhammadiyah Kramat”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang,  maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing 

dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa pada mata pelajaran IPA materi 

pembentukan tanah di kelas V A MI Muhammadiyah Kramat? 

2. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing 

dapat meningkatkan  prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi 

pembentukan tanah di Kelas V A MI Muhammadiyah Kramat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Meningkatkan rasa ingin tahu pada siswa dalam mata pelajaran IPA materi 

pembentukan tanah di Kelas V A MI Muhammadiyah Kramat melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing. 
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2. Meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPA materi 

pembentukan tanah di Kelas V A MI Muhammadiyah Kramat melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adanya penelitian tindakan kelas yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing Untuk Meningkatkan Rasa 

Ingin Tahu Dan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA Materi Tanah 

di Kelas V A MI Muhammadiyah Kramat” ini dapat memberikan manfaat 

bagi siswa, guru, sekolah dan peneliti. Manfaat yang diharapkan untuk dapat 

dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk memperoleh gambaran penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe snowball throwing dengan pada pembelajaran IPA materi Tanah. 

Selain itu, dapat dijadikan referensi penelitian di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi Siswa 

1. Siswa dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan prestasi belajar pada 

mata pelajaran IPA. 

2. Terciptanya pembelajaran IPA yang menarik dan menyenangkan. 

b. Manfaat Bagi Guru 

1. Dapat dijadikan referensi untuk pelaksanaan pembelajaran yang 

inovatif melalui penggunaan model pembelajaran kooperatif 

tipe  snowball throwing dalam pembelajaran IPA. 
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2. Dapat meningkatkan keterampilan guru dan mengembangkan 

profesionalisme guru. 

c. Manfaat Bagi Sekolah 

1. Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

2. Dapat memperkaya penerapan model dan metode pembelajaran di 

sekolah khususnya di MI Muhammadiyah Kramat. 

d. Manfaat Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan tentang penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe snowball throwing sebagai referensi dalam pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar di SD/MI. 
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