
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memegang peran penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia

yang berkualitas. Melalui pendidikan, manusia juga dapat mengembangkan setiap

potensi yang ada dalam dirinya untuk bersaing di dunia kerja pada era globalisasi

yang berkembang pesat. Berkenaan dengan ini UU No. 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa:

Pedidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual,
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara.

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka membantu peserta didik

menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dengan demikian akan

menimbulkan pemahaman dalam dirinya yang memungkinkan untuk berfungsi

dalam kehidupan masyarakat.  Pendidikan yang dimaksud adalah proses belajar

mengajar secara formal di lembaga pendidikan khususnya sekolah. Belajar adalah

kegiatan manusia yang sangat peting dan harus dilakukan selama hidup, karena

melalui belajar dapat melakukan perbaikan dalam berbagai hal yang menyangkut
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kepentingan hidup, dengan kata lain melalui belajar dapat memperbaiki nasib dan

mencapai cita-cita yang diharapkan.

Untuk mencapai tujuan itu, maka dalam proses pembelajaran situasi dan kondisi

harus memadai serta menggunakan pendekatan pembelajaran yang tepat agar

dapat berpengaruh positif terhadap efektifitas proses belajar. Faktor yang harus

dikembangkan dalam dunia pendidikan dan pembelajaran adalah faktor tujuan,

kualitas guru, siswa, materi pelajaran yang disajikan, dan pendekatan pembelajran

yang tepat. Pendekatan pembelajaran yang tepat akan memudahkan siswa

memahami materi yang disampaikan oleh guru. Keberhasilan siswa memahami

materi yang disampaikan oleh guru dapat dilihat dari hasil belajar siswa setelah

mengikuti pelajaran, apakah hasil belajar siswa tinggi atau rendah.

Pada penelitian pendahuluan yang dilakukan di SMA N 2 Kota Bumi ditemukan

masalah bedasarkan nilai ulangan harian siswa pada materi lingkungan hidup

mata pelajaran geografi kelas XI IIS SMA N 2 Kota Bumi pada tahun

sebelumnya yaitu tahun ajaran 2013/2014 diketahui hasil belajar siswa masih

tergolong rendah dibandingkan dengan materi-materi geografi yang lain. Tabel 1

menggambarkan hasil ulangan harian siswa kelas XI IIS pada mata pelajaran

geografi.

Tabel 1. Interval Nilai Harian Siswa Materi Lingkungan Hidup Kelas XI IIS

No Kelas Interval Nilai Jumlah Siswa
0- 74 75-100

1 IIS 1 20 10 30
2 IIS 2 19 10 29
3 IIS 3 23 7 30
4 IIS 4 17 13 30

Jumlah Siswa 39 20 59
Persentase 66,11% 33,89% 100%

Sumber data : data siswa kelas XI IIS SMA N 2 Kota Bumi.
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Dari hasil wawancara dengan siswa dan guru di sekolah diketahui bahwa

pembelajaran yang didapat oleh siswa di sekolah kurang bisa meningkatkan hasil

belajar, khususnya pada materi lingkungan hidup dalam pembangunan

berkelanjutan. Dibandingkan dengan materi pelajaran dalam mata pelajaran

geografi kelas XI yang lain, materi lingkungan hidup dalam pembangunan

berkelanjutan memiliki nilai yang rendah, hal tersebut karena metode atau model

yang digunakan guru kurang interaktif dengan siswa sehingga dalam proses

belajar mengajar siswa mudah bosan dengan materi yang disampaikan oleh guru.

Selain itu peranan guru dalam proses belajar siswa sangatlah penting. Jumlah guru

geografi di SMA N 2 Kota Bumi yang hanya terdiri dari dua orang guru tidak

cukup untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, dengan jumlah siswa baik kelas

X, XI, XII IIS yang mendapat mata pelajaran geografi mencapai 643 siswa.

Dengan keterbatasan jumlah guru ini akan menyulitkan juga bagi setiap siswa

untuk mendapatkan pengajaran yang layak, oleh sebab itu guru perlu melakukan

inovasi dalam pembelajarannya agar materi yang disampaikan dengan

keterbatasan waktu dapat diserap dengan baik oleh peserta didik.

Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalah tersebut adalah dengan

menggunakan model pembelajaran. Model pembelajaran yang dapat melatih siswa

untuk mengoptimalkan kemampuan siswa dalam memahami materi, melatih siswa

berkerja dalam kelompok, melatih siswa untuk memecahkan masalah secara

mandiri dan kelompok. Salah satu model pembelajaran kooperatif yang tepat agar

pembelajaran menjadi lebih interaktif adalah snowball throwing. Model

pembelajaran ini dapat digunakan untuk memberikan konsep pemahaman materi
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yang sulit kepada siswa, juga untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan

kemampuan siswa dalam menguasai materi tersebut.

Pada model pembelajaran Snowball Throwing siswa dibentuk menjadi beberapa

kelompok, dipilih ketua kelompok yang akan mewakili untuk menerima tugas dari

guru. Masing-masing siswa membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola

(kertas pertanyaan) lalu dilempar ke siswa lain kemudian siswa menjawab

pertanyaan dari bola yang didapatkan.

Snowball Throwing melatih siswa untuk lebih tanggap menerima pesan dari orang

lain, dan menyampaikan pesan tersebut kepada temannya dalam satu kelompok.

Jadi dengan menggunakan model ini siswa diajak berfikir dan memahami materi

secara aktif, mandiri, dan keterampilan siswa dapat dikembangkan, tidak hanya

mendengarkan, menerima dan mengingat saja.

Jika berbagai kegiatan pembelajaran tersebut dapat diciptakan di sekolah tentu

pembelajaran akan lebih dinamis dan tidak membosankan sehingga kegiatan

belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran snowball throwing

ini diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar geografi siswa pada materi

lingkungan hidup.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat identifikasi permasalahan

sebagai berikut:

1. Penggunaan model atau metode pembelajaran oleh guru dalam menyampai

materi tentang lingkungan hidup kurang menarik bagi siswa.
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2. Guru belum menggunakan model pembelajaran snowball throwing pada mata

pelajaran geografi.

3. Hasil belajar geografi pada materi lingkungan hidup masih rendah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dibatasi masalah pada peningkatan

hasil belajar siswa yang diberi perlakuan model pembelajaran snowball throwing

pada materi lingkungan hidup.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah masih rendahnya hasil belajar materi

lingkungan hidup pada pelajaran geografi. Dengan demikian permasalahan yang

diajukan adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai pretes mata pelajaran geografi pada

kelas eksperimen dengan kelas kontrol?

2. Apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai postes masta pelajaran geografi

pada kelas eksperimen yang diberi perlakuan model pembelajaran snowball

throwing dengan kelas kontrol?

3. Apakah peningkataan hasil belajar geografi pada kelas yang diberi model

pembelajaran snowball throwing lebih tinggi dibandingkan pada kelas

kontrol?

Dengan permasalahan di atas, judul penelitian ini adalah: “ peningkatan hasil

belajar geografi pada materi lingkungan hidup dengan model pembelajaran
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kooperatif tipe snowball throwing pada siswa kelas XI IIS di SMA N 2 Kota

Bumi”

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengidentifikasi perbedaan nilai pretest mata pelajaran geografi pada

kelas eksperimen yang diberi perlakuan model pembelajaran snowball

throwing dengan kelas kontrol.

2. Untuk menganalisis perbedaan nilai postes mata pelajaran geografi pada kelas

eksperimen yang diberi perlakuan model pembelajaran snowball throwing

dengan kelas kontrol.

3. Untuk mengidentifikasi peningkatan hasil belajar geografi pada kelas yang

diberi model pembelajaran snowball throwing lebih tinggi dibandingkan pada

kelas kontrol.

F. Manfaat Penelitian

a. Bagi Guru

Sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi guru untuk melakukan variasi

metode atau model pembelajaran yang digunakan sebagai usaha untuk menunjang

pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa sehingga dapat meningkatkan hasil

belajar siswa sesuai dengan materi pembelajaran.

b. Bagi Siswa
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Dengan diterapkan model pembelajaran snowball throwing ini diharapkan dapat

membantu siswa yang mengelami kesulitan dalam memahami materi

pembelajaran, karna dengan menggunakan model pembelajaran ini pembelajaran

menjadi lebih menyenangkan sehingga siswa tidak mudah bosan. Selain itu siswa

mendapat pengalaman belajar baru dengan model yang menarik dan

menyenangkan, siswa dapat meningkatkan kemampuan bersosialisasi,

berkerjasama dalam kelompok, tanggung jawab, dan percaya diri.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Subjek  Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IIS SMA N 2 Kota Bumi.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitiaan ini adalah perbedaan model pembelajaran snowball

throwing dan metode konvensional.

3. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2014- 2015.

4. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di SMA N 2 Kota Bumi.

5. Ruang lingkup ilmu penelitian adalah pembelajaran geografi.

Pembelajaran geografi adalah pembelajaran tentang ilmu pengetahuan yang

mempelajari tentang perbedaan dan persamaan geosfer dengan sudut pandang

kelingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan (IGI dalam sumadi,

2003:4).


