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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan senantiasa menjadi sorotan bagi masyarakat khususnya di Indonesia

yang ditandai dengan adanya pembaharuan maupun eksperimen guna terus

mencari kurikulum, sistem pendidikan, dan metode pembelajaran yang efektif dan

efisien. Untuk mencapai hal tersebut di atas, perlu ditumbuhkan motivasi yang

kuat untuk meraih sesuatu yang dicita-citakan. Kualitas kehidupan bangsa sangat

ditentukan oleh faktor pendidikan.  Peran pendidikan sangat penting untuk

menciptakan kehidupan yang cerdas, damai, terbuka, dan demokratis. Oleh

karena itu pembaruan pendidikan harus selalu dilakukan untuk meningkatkan

kualitas pendidikan nasional.  Untuk menciptakan itu, pendidikan harus adaptif

terhadap perubahan zaman.

Kualitas pembelajaran harus ditingkatkan untuk meningkatkan hasil pendidikan,

dan harus ditemukan strategi atau pendekatan pembelajaran yang efektif di kelas,

yang lebih memberdayakan potensi siswa. Pembelajaran yang bermakna akan

membawa siswa pada pengalaman belajar yang mengesankan. Pengalaman yang

diperoleh siswa akan semakin berkesan apabila proses pembelajaran yang

diperoleh merupakan hasil dari pemahaman dan penemuannya sendiri. Dalam

konteks ini siswa mengalami dan melakukannya sendiri. Proses pembelajaran

yang berlangsung melibatkan siswa sepenuhnya untuk merumuskan sendiri suatu
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konsep. Keterlibatan guru hanya sebagai fasilitator dan moderator dalam proses

pembelajaran tersebut.

Prestasi belajar peserta didik merupakan suatu indikator dari tingkat keberhasilan

suatu lembaga pendidikan dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran

disekolah. Belajar merupakan proses perubahan yang berencana dan bertujuan

untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Proses perubahan itu tercermin

dalam prestasi yang dicapai oleh siswa dalam pencapaian prestasi yang

merupakan hasil belajar menunjukkan gejala yang berbeda.

Hasil observasi dan wawancara pendahuluan di SMA Negeri 1 Kedondong

Kabupaten Pesawaran menunjukkan bahwa pelajaran geografi dianggap sebagai

mata pelajaran yang sulit dipahami bagi peserta didik. Hal itu disebabkan karena

peserta didik kurang mengetahui dan memahami manfaat ilmu geografi secara

nyata dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya anak didik cepat merasa bosan dan

tidak tertarik pada materi pelajaran, hal ini disebabkan karena metode

pembelajaran yang kurang bervariasi, guru kurang dalam menggunakan media

pembelajaran dan hanya berpegang teguh pada buku-buku paket saja. Dari

pengamatan dan wawancara pendahuluan dengan guru geografi kelas XI di SMA

Negeri 1 Kedondong Kabupaten Pesawaran Tahun ajaran 2010/2011

menunjukkan bahwa mata pelajaran disampaikan di dalam kelas menggunakan

metode yang masih konvensional seperti ceramah.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Geografi diketahui

bahwa persentase prestasi belajar siswa SMA Negeri 1 Kedondong kabupaten

pesawaran Tahun Ajaran 2010/2011 adalah sebagai berikut :
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Tabel 1. Hasil Tes Mata Pelajaran Geografi di Kelas X I Semester I Tahun
Pelajaran 2010/2011.

No Interval Frekuensi Persentase(%)
1. ≥ 70 (Tuntas) 10 33,33
2. < 70 (tidak tuntas) 20 66,67

Jumlah 30 100
Sumber: Daftar Nilai Geografi Siswa Kelas XI SMA Negeri 1

Kedondong Tahun 2010.

Data di atas menunjukkan bahwa persentase ketuntasan belajar siswa masih belum

mencapai ketuntasan. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan di

SMA Negeri 1 Kedondong yaitu dengan nilai 70. Data ini berarti tingkat

pemahaman siswa masih jauh dari harapan. Selanjutnya dari hasil wawancara

dengan guru mata pelajaran, ketidak tercapaian ketuntasan belajar tersebut

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Kurangnya aktivitas siswa dalam pembelajaran. Bila guru mengajukan

pertanyaan hanya sedikit siswa yang dapat menjawab dan bila guru

memberikan kesempatan bertanya maka sedikit pula yang bertanya. Bila guru

memberikan pekerjaan rumah banyak siswa yang menyalin hasil pekerjaan

temannya.

2. Metode ceramah merupakan metode yang dominan, siswa hanya menjadi objek

pembelajaran dan hanya sebagai pendengar yang pasif.

Hal ini bukan sepenuhnya kesalahan siswa, namun seluruh elemen dalam bidang

pendidikan pun harus berbenah. Maka dari itu diperlukan suatu upaya yang

berorientasi pada peningkatan aktivitas dan prestasi belajar siswa melalui

pembelajaran yang efektif.
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Dari fenomena tersebut penulis beranggapan bahwa kesalahan dalam proses

pembelajaran yang menyangkut dalam beberapa komponen pembelajaran seperti

tujuan, bahan, metode dan alat serta penilaian. Salah satu kendala yang dirasakan

dalam pembelajaran geografi adalah masalah strategi pembelajaran. Selama ini

proses pembelajaran yang dilakukan masih bersifat konvensional sehingga

interaksi yang ada didalam kelas hanya searah, guru sangat dominan sedangkan

siswa hanya menyimak dan mendengarkan informasi yang diberikan oleh guru.

Siswa tidak dibiasakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas belajar, seperti

melakukan percobaan, pengamatan, kerja kelompok dan kegiatan lainnya.  Hal ini

secara tidak langsung menyebabkan siswa tidak aktif dalam proses pembelajaran.

Metode yang tepat dalam pembelajaran adalah salah satu faktor agar prestasi

belajar dapat tercapai oleh siswa. Dalam kesempatan ini peneliti menggunakan

Model Pembelajaran Snowball Throwing guna melatih siswa untuk lebih tanggap

menerima pesan dari orang lain, dan menyampaikan pesan tersebut kepada

temannya dalam satu kelompok. Lemparan pertanyaan tidak menggunakan

tongkat seperti model pembelajaran Talking Stik akan tetapi menggunakan kertas

berisi pertanyaan yang diremas menjadi sebuah bola kertas lalu dilempar-

lemparkan kepada siswa lain. Siswa yang mendapat bola kertas lalu membuka dan

menjawab pertanyaannya.

Penerapan model pembelajaran snowball throwing tidak berbeda jauh dengan

pembelajaran yang biasa dilakukan oleh guru. Guru tetap berperan dalam

penyajian materi dan pengontrolan kelas sehingga siswa tidak dilepas begitu saja

dan diharapkan mudah untuk beradaptasi. Dengan bekerja secara kelompok
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diharapkan siswa mampu menyelesaikan tugas pembelajaran yang diberikan.

Adanya heterogenitas dalam kelompok serta pemberian penghargaan sebagai

insentif keberhasilan individu beserta kelompok dapat menciptakan suasana

belajar yang aktif yang selanjutnya dapat mendorong siswa meningkatkan usaha

belajarnya. Selain itu siswa diakhir dapat bermain dengan lemparan bola

pertanyaan yang membuat mereka senang dalam proses pembelajaran. Hal inilah

yang menjadi alasan bahwa pembelajaran snowball throwing menjadi alternatif

yang dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.

Model pembelajaran snowball throwing ini juga sudah pernah dilakukan

penelitian yaitu di SMA N 1 Patianrowo pada mata pelajaran fisika sub pokok

bahasan pengertian gerak, jarak dan perpindahan . Hasil penelitian menunjukkan

bahwa dengan menerapkan model Snowball Throwing dapat meningkatkan hasil

belajar siswa kelas XI IPS-2 SMA Negeri 1 Patianrowo ditunjukkan dengan

peningkatan hasil belajar diketahui dari nilai rata-rata Pra-tindakan sebesar 64.98

meningkat pada Siklus I menjadi 71.93, dan pada Siklus II meningkat menjadi

81.80.

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang Model pembelajaran

Snowball Throwing. Sehingga peneliti melakukan penelitian tindakan dengan

judul " Penggunaan Model Pembelajaran Snowball Throwing Untuk

Meningkatkan Aktivitas dan Prestasi Belajar Geografi Siswa Kelas XI SMA

Negeri 1 Kedondong Kabupaten Pesawaran Tahun Ajaran 2010/2011".
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Aktivitas belajar geografi siswa kelas XI SMA N 1 Kedondong masih rendah

disebabkan guru masih menggunakan metode pembelajaran yng konvensional

(ceramah) dan penggunaan media yang kurang menarik.

2. Pemahaman materi mata pelajaran geografi di SMA N 1 Kedondong masih

kurang yang disebabkan karena kurangnya aktivitas belajar siswa pada saat

proses pembelajaran.

3. Prestasi belajar geografi siswa kelas XI SMA N 1 Kedondong masih rendaktah

disebabkan karena aktivitas siwa masih rendah dan pemahaman materi yang

masih kurang.

C. Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka fokus masalah dalam penelitian ini

adalah “Penggunaan Model Pembelajaran Snowball Throwing Untuk

Meningkatkan Aktivitas dan Prestasi Belajar Geografi Siswa Kelas XI di SMA

Negerei 1 Kedondong Kabupaten Pesawaran”.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penggunaan model pembelajaran Snowball Throwing

dalam upaya meningkatkan aktivitas belajar gegrafi kelas XI SMA

Negeri 1 Kedondong?
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2. Apakah dengan meningkatnya aktivitas belajar siswa dengan penggunaan

model pembelajaran Snowball Throwing dapat meningkatkan prestasi

belajar geografi kelas XI SMA Negeri 1 Kedondong?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menerapkan model pembelajaran yang tepat yaitu dengan

menggunakan model pembelajaran snowball Throwing

2. Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa mata pelajaran geografi,

standar kompetensi menganalisis pemanfaatan dan pelestarian lingkungan

hidup di kelas XI IPS4 SMA Negeri 1 Kedondong dengan menggunakan

model pembelajaran snowball throwing

3. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa mata pelajaran geografi,

standar kompetensi menganalisis pemanfaatan dan pelestarian lingkungan

hidup di kelas XI IPS4 SMA Negeri 1 Kedondong dengan menggunakan

model pembelajaran snowball throwing.

F. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memperbaiki model

pembelajaran Snowball Trhrowing untuk meningkatkan aktivitas belajar dan

prestasi belajar siswa, selain itu hasil penelitian juga diharapkan bermanfaat:

1. Bagi siswa

Membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan, memahami dan

menguasi konsep materi pembelajaran dengan rasa nyaman dan



8

menyenangkan, serta membantu siswa untuk dapat meningkatkan aktivitas

belajar dan prestasi belajar.

2. Bagi guru

Merupakan alternative model pembelajaran Snowball Throwing bagi guru

untuk meningkatkan aktivitas belajar dan prestasi belajar siswa guna

tercapainya tujuan pendidikan untuk menghasilkan siswa-siswa yang

berkualitas serta diharapkan berguna bagi guru mata pelajaran geografi

guna mengetahui keberhasilan guru dalam mengajar.

3. Bagi sekolah

Terciptana penigkatan kemampuan yang memiliki motivasi, kreatifitas,

dan inovasi yang tinggi, sehingga terjadi pengembangan kurikulum

ditingkat sekolahan. Sebagai sumbangan pemikiran agar dapat

meningkatkan kualitas belajar di sekolah khususnya mata pelajaran

geografi untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Subjek adalah siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kedondong

2. Ruang Lingkup objek adalah penggunaan model pembelajaran snowball

throwing di SMA Negeri 1 kedondong tahun ajaran 2010/2011.

3. Ruang Lingkup Wilayah adalah SMA Negeri 1 kedondong Jl. Raya

Kedondong Kabupaten pesawaran

4. Ruang Lingkup Waktu adalah 2010/2011

5. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk lingkup ilmu pengetahuan sosial khususnya

pembelajaran geografi.


