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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu perwujudan manusia dalam memperoleh 

bekal dalam kehidupan. Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan 

dimasa mendatang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi 

peserta didik. Berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 

tahun 2003 Pasal 1 ayat 1, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan 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. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahardja (Mikarsa, 2007: 

1.18) pendidikan adalah usaha atau kegiatan yang dilaksanakan dengan sengaja, 

teratur, dan terencana untuk membina kepribadian dan pengembangan 

kemampuan manusia baik jasmani maupun rohani, sehingga pendidikan 

mempunyai peran yang sangat menentukan, bagi perkembangan individu maupun 

suatu bangsa. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan peranan yang sangat penting 

sesuai dengan perkembangan zaman. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan merupakan 

usaha secara berkesinambungan yang bertujuan mempersiapkan peserta didik 

menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan 

profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan atau menciptakan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan kesenian. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu 

proses pemberdayaan peserta didik, dalam membangun sumber daya manusia 

yang berkualitas, serta mengembangkan kreativitas peserta didik. 

Sedangkan Suprayekti (2004: 1) menjelaskan bahwa peningkatan mutu 

pendidikan adalah menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam 

pendidikan terutama bagi guru sekolah dasar, yang merupakan ujung tombak 

dalam pendidikan dasar. Oleh karena itu, pendidikan perlu mendapat perhatian 

yang besar supaya mutu pendidikan dapat meningkat.  

Salah satu cara meningkatkan mutu pendidikan adalah melalui peningkatan 

mutu proses pembelajaran. Dalam proses ini guru merupakan figur sentral, di 

tangan gurulah letak berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran. 

Tugas dan peran guru bukan saja mendidik, mengajar, dan melatih, tetapi juga 

bagaimana guru dapat membaca situasi kelas, kondisi siswa dalam menerima 

pelajaran, pada semua mata pelajaran salah satunya mata pelajaran PKn.  

Sebagaimana dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang 

menyebutkan 4 tujuan Nasional dan salah satunya adalah mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Maka pakar-pakar pendidikan di negeri ini berlomba untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dengan berbagai cara. Adapun cara yang 

ditempuh saat ini adalah dengan menciptakan berbagai model dan metode 

pembelajaran yang biasa membuat siswa lebih mudah untuk memahami dan 
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menguasai semua materi pelajaran yang disampaikan oleh guru dalam 

pembelajaran PKn. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa ketepatan guru dalam 

memilih model dan metode pembelajaran akan berpengaruh terhadap keberhasilan 

guru dalam mengajar.  

Secara lebih khusus pembelajaran PKn menurut Ruminiati, dkk., (2007: 96) 

sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak dan karakter 

warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab, PKn memiliki 

peranan yang amat penting, karena mengingat banyak permasalahan 

mengenai pelaksanaan pembelajaran PKn perlu segera dikembangkan dan 

dituangkan dalam bentuk standar nasional, standar materi, serta model-

model pembelajaran yang efektif. 

 

Tujuan utama PKn adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran 

bernegara, sikap, prilaku dan cinta tanah air (Sumarsono, dkk., 2006: 4). 

Berdasarkan tujuan PKn di atas, Pembelajaran PKn diharapkan dapat 

mengembangkan wawasan bernegara, sikap serta prilaku yang cinta tanah air. 

Untuk mencapai tujuan PKn yang diharapkan, guru harus memiliki strategi agar 

siswa dapat belajar secara aktif dan efisien. Guru seharusnya menciptakan iklim 

belajar yang kondusif dan menyenangkan untuk mencapai  tujuan pembelajaran 

yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memilih strategi itu adalah guru harus 

menguasai materi pembelajaran. Terdapat anggapan umum bahwa pembelajaran 

PKn merupakan mata pelajaran yang tidak begitu sulit, sehingga tidak perlu 

dirisaukan lagi kesanggupan siswa untuk menguasainya. Namun kenyataannya 

tidak semua siswa dapat menghasilkan nilai yang memuaskan sebagai 

penyebabnya terjadi rendahnya hasil belajar. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 21 November 

2012, terlihat bahwa guru cukup menguasai kelas tetapi guru kurang memberikan 

stimulus kepada siswa dalam belajar. Selain itu, dalam mengajar guru belum 
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menerapkan model-model pembelajaran secara maksimal, sehingga siswa sulit 

untuk memahami/menguasai konsep materi pembelajaran yang berdampak pada 

rendahnya hasil belajar PKn pada siswa kelas V SD Negeri 1 Sendang Agung. 

Nilai KKM pada mata pelajaran PKn yang telah ditetapkan adalah 70, namun baru 

9 siswa (39%) yang tuntas dalam pembelajaran PKn dari 23 siswa. Selain itu saat 

pembelajaran berlangsung banyak siswa yang mengobrol di dalam kelas atau 

cenderung ribut sehingga guru tidak bisa mengkondisikan kelas secara baik atau 

kurangnya keterlibatan siswa SD Negeri 1 Sendang Agung dalam mata pelajaran 

PKn. Hal ini di buktikan dengan aktivitas yang dilakukan oleh guru selama 

kegiatan pembelajaran PKn cenderung menerapkan konsep yang bersifat hafalan 

sehingga pembelajaran terkesan membosankan dan bukan menekankan pada 

unsur pemahaman dan penerapan. 

Permasalahan di atas perlu ditanggulangi dengan model pembelajaran yang 

tepat untuk mengoptimalkan proses pembelajaran dengan penyajian materi yang 

menarik dan lebih dominan dalam melibatkan siswa, sehingga siswa dapat lebih 

aktif dalam proses pembelajaran. Penggunaan model dan metode pembelajaran 

yang tepat akan mempermudah siswa mencapai nilai yang sesuai dengan KKM 

yang ditetapkan sekolah bahkan lebih dari yang diharapkan.  

Sehubungan dengan masalah di atas, diperlukan terobosan baru dalam 

pembelajaran yang dapat memotivasi siswa agar lebih aktif, kreatif, dan inovatif. 

Salah satu terobosan baru dalam pembelajaran yaitu dengan penggunakan model 

pembelajaran cooperative learning tipe snowball throwing. Model cooperative 

learning tipe snowball throwing yang menurut asal katanya berarti bola salju 

bergulir dapat diartikan sebagai model pembelajaran dengan menggunakan bola 
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pertanyaan dari kertas yang digulung bulat berbentuk bola kemudian dilemparkan 

secara bergiliran di antara sesama anggota kelompok. Model cooperative learning 

tipe snowball throwing ini 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. Sehingga siswa akan lebih aktif dan termotivasi dalam pembelajaran 

(Sriudin: 2012). 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul penelitian: “Penerapan 

Model Cooperative Learning Tipe Snowball Throwing untuk Meningkatan 

Aktivitas dan Hasil Belajar PKn pada Siswa Kelas V SD Negeri 1 Sendang 

Agung Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Guru belum menerapkan model-model pembelajaran secara maksimal  

2. Guru selama kegiatan pembelajaran cenderung menerapkan konsep yang 

bersifat hafalan sehingga pembelajaran terkesan membosankan. 

3. Rendahnya aktivitas belajar PKn pada siswa kelas V SD Negeri 1 Sendang 

Agung Tahun Pelajaran 2012/2013. 

4. Saat pembelajaran berlangsung banyak siswa yang mengobrol di dalam kelas 

atau cenderung ribut. 

5. Rendahnya hasil belajar PKn pada siswa kelas V SD Negeri 1 Sendang Agung 

masih di bawah KKM yaitu 70 Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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C. Rumusan Masalah 

 

Dari hasil identifikasi masalah di atas dapat dirumuskan masalahnya sebagai 

berikut. 

1. Bagaimanakah penerapan model cooperative learning tipe snowball throwing 

dapat meningkatkan aktivitas belajar PKn pada siswa kelas V SD Negeri 1 

Sendang Agung Tahun Pelajaran 2012/2013? 

2. Apakah penerapan model cooperative learning tipe snowball throwing dapat 

meningkatkan hasil belajar PKn pada siswa kelas V SD Negeri 1 Sendang 

Agung Tahun Pelajaran 2012/2013? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

penelitian tersebut adalah. 

1. Meningkatkan aktivitas belajar PKn pada siswa kelas V SD Negeri 1 Sendang 

Agung dengan menggunakan model cooperative learning tipe snowball 

throwing Tahun Pelajaran 2012/2013. 

2. Meningkatkan hasil belajar PKn pada siswa kelas V SD Negeri 1 Sendang 

Agung dengan menggunakan model cooperative learning tipe snowball 

throwing Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat bagi. 

1. Siswa, yaitu dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa,   

menumbuh kembangkan potensi yang ada dalam diri siswa serta dapat 

meningkatkan minat belajar pada mata pelajaran PKn. 
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2. Guru, dapat memperluas wawasan dan pengetahuan guru PKn dalam 

memanfaatkan model cooperative learning tipe snowball throwing untuk 

dapat meningkatkan mutu dan kualitas siswa khususnya dalam pembelajaran 

PKn.  

3. Sekolah, merupakan bahan masukan bagi sekolah dalam upaya meningkatkan 

kualitas pembelajaran PKn melalui model cooperative learning tipe snowball 

throwing. 

4. Peneliti, dapat menambah pengetahuan tentang pentingnya penelitian tindakan 

kelas, sehingga dapat menjadi acuan untuk menjadi guru yang profesional. 

 


