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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1.Belajar dan Pembelajaran

a. Belajar

Para ahli dalam bidang belajar pada umumnya sependapat bahwa perbuatan

belajar itu adalah bersifat komplek, karena merupakan suatu proses yang

dipengaruhi atau ditentukan oleh banyak faktor dan meliputi berbagai aspek baik

yang bersumber dari dalam diri maupun yang bersumber dari luar diri manusia.

Dengan adanya sifat yang komplek itu, maka para ahli alam bidang ini

menginterpretasikannya secara berbeda-beda. Menurut nursid Sumaatmadja (2001

: 71) belajar dirumuskan sebagai berikut :

”belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak didik. Kegiatan belajar itu
tidak semata-mata merupaka kegiatan yang dilakukan anak didik, karena menurut
keyakinan kita guru itu mampu mengajar dengan baik jika ia memiliki keampuan
belajar. Dengan perkataan lain, mengajar itu juga proses belajar”.

Orang beranggapan bahwa belajar semata-mata mengumpulkan atau

menghafalkan fakta-fakta yang terjadi dalam bentuk informasi atau materi

pelajaran.  Di samping itu ada juga orang yang memandang belajar sebagai latihan

belaka yang tampak pada latihan membaca dan menulis.

Menurut Slameto (2003:2), belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan

seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara

keseluruhan, sebagai pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
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Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono (2000:13), belajar adalah suatu

kegiatan yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh individu

yang ditandai dengan adanya perubahan dalam hal pengetahuan, pemahaman,

keterampilan dan nilai sikap pada diri individu tersebut.

Definisi belajar menurut Nana Sudjana (1991 : 5) adalah perubahan tingkah laku.

Perubahan yang disadari dan timbul akibat praktek, pengalaman latihan bukan

secara kebetulan. Tingkah laku yang dimaksud pada pengertian belajar diatas

adalah dari tidak tahu menjadi tahu, timbulnya pengertian-pengertian baru,

keterampilan baru, dan lain-lain. Adanya perubahan-perubahan itu didapat sebagai

hasil belajar melalui pengalaman atau latihan. Seseorang akan memperoleh

kemajuan –kemajuan karena ia belajar.

b.Pembelajaran

Menurut UUSPN No 20 Tahun 2003:

“Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai

proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas

berfikir yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir siswa serta dapat

meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai

upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi

pembelajaran”.

Dalam buku Depdiknas dinyatakan bahwa kegiatan pembelajaran yang efektif

antara lain :
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a. Intraksi, yaitu antara siswa dengan lingkungan sosialnya (guru dan teman)
melalui diskusi,bermain peran, saling bertanya dengan metode lainnya.

b. Membangkitkan mortivasi siswa, yaitu motivasi (daya dorong untuk
belajar) dipengaruhi oleh keingintahuan dan keyakinan akan kemampuan
diri melalui antara lain : pemberian tugas sekaligus meyakinkan kepada
siswa bahwa mereka pasti bisa.

c. Memantapkan pengalaman awal siswa, yaitu siswa membangun
pengalaman terhadap apa yang dipelajari, diwarnai oleh pengetahuan awal
yang dimilikinya. Guru harus berupaya untuk menggali pengalaman awal
siswa sebelum memulai pembelajaran.

d. Menenangkan siswa, yaitu suasana belajar sangat mempengaruhi
efektivitas proses belajar mengajar. Siswa akan sulit membangun
pemahaman jika daam keadaan tertekan. Guru harus dapat menciptakan
suasana yang menyenangkan atau mengasyikkan sesuai dengan tingkat
perkembangan siswa, dengan pendidikan ”belajar sambil bermain dan
bereksperimen”.
(Depdiknas, 2002:1-3)

Dengan demikian pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan

menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan

kurikulum. Jadi pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dengan sengaja untuk

memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan untuk tercapainya suatu tujuan

yaitu tercapainya tujuan kurikulum.

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa,

sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik, (Darsono, 2000:24).

Ciri-ciri pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis.
b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam

belajar.
b. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang

bagi siswa.
c. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik.
d. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan

menyenangkan bagi siswa.
e. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik

secara fisik maupun psikologis.
(Darsono, 2000:25)
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2. Faktor-Faktor Belajar dan Pembelajaran

Faktor – faktor belajar adalah peristiwa belajar yang terjadi pada diri pembelajar,

yang dapat diamati dari perbedaan perilaku sebelum dan sesudah berada didalam

proses belajar, sebab dalam makna belajar adalah adanya perubahan perilaku

seseorang kearah yang lebih baik dalam melaksanakan pembelajaran.

Muhibin (2005:42) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar
secara global dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :

1. Faktor internal (faktor dari dalam siswa) yakni keadaan/kondisi jasmani
dan rohani siswa.

2. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa) yakni kondisi lingkungan disekitar
siswa, faktor eksternal siswa adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial
yang lebih banyak memepengaruhi pembelajaran adalah orang tua dan
keluarga siswa itu sendiri. Sifat-sifat orang tua, praktik pengelolaan
keluarga, ketegangan keluarga, dan demografi keluarga (letak rumah),
semuanya dapat memberi dampak baik ataupun buruk terhadap
pembelajaran dan hasil yang dicapai oleh siswa. Contoh kebiasaan yang
diterapkan orang tua siswa dalam mengelola keluarga yang keliru, seperti
kelalaian orang tua siswa dalam memonitor kegiatan anak dapat
menimbulkan dampak buruk.

3. Faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi
strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan
mempeljari materi-materi pelajaran.

Agar siswa dapat mencapai prestasi belajar yang baik maka harus diciptakan

lingkungan belajar yang kondusif dengan memanfaatkan semua potensi kelas

yang ada. Perencanaan pembelajaran yang baik adalah dengan pemanfaatan

teknologi pendidikan melalui berbagai metode yang memanfaatkan media

penyampaian materi pembelajaran serta perhatian terhadap kondisi pembelajaran

diharapkan dapat memberikan motivasi peserta didik untuk mengembangkan

potensi diri sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Pelaksanaan perencanaan yang

menggunakan modl, metode, media dan strategi pembelajaran yang tepat sehingga
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dapat membantu siswa dalam menempuh proses belajar. Hal ini sesuai Peraturan

Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SPN),

pasal 19 ayat 1 dinyatakan bahwa “Proses pembelajaran pada satuan pendidikan

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik”

Suatu pembelajaran memerlukan Pengembangan metode yang bervariasi yang

dilakukan oleh guru .Metode adalah suatu cara atau strategi yang tidak bisa

ditinggalkan dalam proses belajar mengajar dan metode yang digunakan tidak

boleh sembarangan melainkan merujuk kepada tujuan pembelajaran mata

pelajaran, dan tujuan pendidikan nasioal. Kurikulum tingkat satuan pendidikan

(KTSP) menghendaki situasi belajar yang alamiah, yaitu siswa belajar dengan

sungguh-sungguh dengan cara mengalami dan menemukan sendiri pengalaman

belajarnya. Ketika siswa belajar ilmu alam, maka yang dipelajari adalah ilmu alam

sekitar yang dekat dengan kehidupan siswa.

2. Pembelajaran Kooperatif

Menurut Slavin (1984) mengatakan bahwa cooperative learning adalah suatu

model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang,

dengan struktur kelompoknya bersifat heterogen.
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Dalam pengertian lain, Anita Lie (2007: 12), pembelajaran kooperatif atau

pembelajaran gotong royong adalah sistem pembelajaran yang memberikan

kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam

tugas terstruktur, di mana dalam sistem ini guru bertindak sebagai fasilitator.

Dalam model pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar dalam

kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakan

dengan pembagian kelompok yang asal-asalan. Pelaksanaan prosedur model

pembelajaran kooperatif dengan benar akan memungkinkan pendidik mengelola

kelas dengan lebih efektif.

Menurut Agus Suyatna (2008: 96). Ada lima unsur model pembelajaran

kooperatif yang harus diterapkan yaitu:

a. Saling Ketergantungan Positif
Keberhasilan suatu kelompok tergantung pada usaha setiap anggotanya. Untuk
menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu menyusun tugas
sedemikian rupa, sehingga setiap anggota kelompok harus menyelesaikan
tugasnya sendiri agar  yang lain bisa mencapai tujuan mereka. Penilaian juga
dilakukan dengan cara yang unik, setiap siswa mendapat nilainya sendiri dan nilai
kelompok. Nilai kelompok dibentuk dari sumbangan setiap anggota.
b. Tanggung Jawab Perseorangan
Unsur ini merupakan akibat langsung dari unsur yang pertama. Jika tugas dan pola
penilaian dibuat menurut prosedur model pembelajaran kooperatif, setiap siswa
akan merasa betanggung jawab untuk melakukan yang terbaik.

c. Tatap Muka

Setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu muka dan berdiskusi.
Kegiatan interaksi ini akan memberikan para pembelajar untuk membentuk
sinergi yang menguntungkan setiap anggota. Hasil pemikiran beberapa kepala
akan lebih kaya daripada hasil pemikiran satu kepala saja. Inti dari sinergi ini
adalah menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan, dan mengisi kekurangan
masing-masing.

d. Komunikasi Antar Anggota
Unsur ini juga menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan berbagai
keterampilan berkomunikasi. Sebelum menugaskan siswa dalam kelompok,
pengajar perlu mengajarkan cara-cara berkomunikasi. Keberhasilan suatu
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kelompok juga bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling
mendengarkan dan mengutarakan pendapat mereka. Ada kalanya pembelajar perlu
diberitahu secara eksplisit mengenai cara-cara berkomunikasi secara efektif
seperti bagaimana caranya menyanggah pendapat orang lain tanpa harus
menyinggung perasaan orang tersebut.

e. Evaluasi Proses Kelompok
Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi
proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka agar selanjutnya bisa
berkerjasama dengan lebih efektif. Waktu evaluasi ini tidak perlu dilakukan setiap
kali ada kerja kelompok, melainkan bisa diadakan selang beberapa waktu setelah
beberapa kali pembelajar terlibat dalam kegiatan pembelajaran kooperatif.

Ada tiga hal yang penting dalam pengelolaan kelas dalam pembelajaran
kooperatif  yang bertujuan untuk membina pembelajar dalam mengembangkan
niat dan kiat berkerja sama dan berinteraksi dengan pembelajar yang lainnya.
Ketiga hal tersebut yaitu:

a. Pengelompokan

Pembelajaran kooperatif ini mengunakan pengelompokan heterogenitas
(kemacam-ragaman), yaitu yang terdiri dari satu orang berkemampuan akademis
tinggi, dua orang berkemampuan akademis sedang, dan satu orang berkemampuan
akademis kurang. Keuntungan pengelompokan ini memudahkan pengelolaan
kelas, karena dengan satu orang berkemampuan akademis tinggi, guru
mendapatkan asisten untuk tiap tiga orangnya.

b. Semangat Gotong Royong
Semangat gotong royong ini dapat dirasakan dengan membina kiat dan niat siswa
dalam berkerjasama dengan siswa yang lain. Tujuan semangat gotong royong ini
agar kelompok dapat belajar secara efektif dalam proses pembelajaran kooperatif.

c. Penataan Ruang Kelas

Dalam penataan ruang kelas harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi ruang
kelas dan sekolah. Manfaat penataan ruang kelas ini adalah sebagai penunjang
pembelajaran kooperatif.

Jhonson dan Jhonson (1984) serta Hilke (1990) dalam Agus Suyatna (2008: 101),
mengemukakan ciri-ciri pembelajaran kooperatif adalah; (1) terdapat saling
ketergantungan yang positif antar anggota kelompok, (2) dapat
dipertanggungjawabkan secara individu, (3) heterogen, (4) berbagi
kepemimpinan, (5)berbagi tanggung jawab, (6) menekankan pada tugas dan
kebersamaan, (7) membentuk keterampilan sosial, (8) peran guru mengamati
proses belajar siswa, (9) efektivitas tergantung pada kelompok. Proses belajar
terjadi dalam kelompok-kelompok kecil (4-5 orang anggota), bersifat heterogen
tanpa memperhatikan perbedaan kemampuan akademik, jender, suku, maupun
lainnya.
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Dalam perkembangannya pembelajaran kooperatif telah mempunyai berbagai

macam tipe. Beberapa tipe Student teams Achievement Division (STAD), Team

Assisted Indiidualization (TAI), Team Games Tournament (TGT), Jigsaw, dan

salah satunya adalah snowball Throwing (bola salju).

3. Konsep Snowball Throwing

Metode pembelajaran snowball throwing jika diambil dari asal katanya dalam

bahasa inggris (snow=salju, Ball=bola, dan Throwing= melempar) jadi maksud

dari pembelajaran Snowball throwing adalah kegiatan melempar pertanyaan

seperti "melempar bola salju".

Metode Snowball Throwing yaitu suatu pembelajaran yang dalam kegiatannya

dengan cara di bentuk kelompok yang diwakili ketua kelompok untuk mendapat

tugas dari guru kemudian masing-masing siswa membuat pertanyaan yang

dibentuk seperti bola (kertas pertanyaan) lalu dilempar ke siswa lain yang masing-

masing siswa menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh.

Langkah-langkah:

1. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan.

2. Guru membentuk kelompok-kelompok siswa 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.
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4. Kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas untuk

menuliskan pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah

dijelaskan oleh ketua kelompok.

5. Kemudian kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke

siswa yang lain selama kurang lebih 5 menit.

6. Setelah siswa mendapat satu bola / satu pertanyaan diberikan kesempatan

kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas

berbentuk bola tersebut secara bergantian.

7. Guru memberikan kesimpulan.

8. Evaluasi.

9. Penutup.

4. Pembelajaran Snowball Throwing dalam teori konstruktivisme

Kontruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa
pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri (von Glaserfeld dalam
Pannen dkk, 2001:3). Konstruktivisme sebagai aliran filsafat, banyak
mempengaruhi konsep ilmu pengetahuan, teori belajar dan pembelajaran.
Konstruktivisme menawarkan paradigma baru dalam dunia pembelajaran. Sebagai
landasan paradigma pembelajaaran, konstruktivisme menyerukan perlunya
partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran, perlunya pengembagan siswa
belajar mandiri, dan perlunya siswa memiliki kemampun untuk mengembangkan
pengetahuannya sendiri.

Seruan tersebut memberi dampak terhadap landasan teori belajar dalam dunia

pendidikan di Indonesia. Semula teori belajar dalam pendidikan Indonesia, lebih

didominasi aliran psikologi behaviorisme. Akan tetapi saat ini, para pakar

pendidikan di Indonesia banyak yang menyerukan agar landasan teori belajar

mengaju pada aliran konstruktivisme.
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Akibatnya, oreintasi pembelajaran di kelas mengalami pergeseran. Orentasi

pembelajaran bergeser dari berpusat pada guru mengajar ke pembelajaran

berpusat pada siswa.

Siswa tidak lagi diposisikan bagaikan bejana kosong yang siap diisi. Dengan sikap

pasrah siswa disiapkan untuk dijejali informasi oleh gurunya. Atau siswa

dikondisikan sedemikian rupa untuk menerima pengatahuan dari gurunya. Siswa

kini diposisikan sebagai mitra belajar guru. Guru bukan satu-satunya pusat

informasi dan yang paling tahu. Guru hanya salah satu sumber belajar atau sumber

informasi. Sedangkan sumber belajar yang lain bisa teman sebaya, perpustakaan,

alam, laboratorium, televisi, koran dan internet.

Bagi aliran konstruktivisme, guru tidak lagi menduduki tempat sebagai pemberi

ilmu. Tidak lagi sebagai satu-satunya sumber belajar. Namun guru lebih

diposisikan sebagai fasiltator yang memfasilitasi siswa untuk dapat belajar dan

mengkonstruksi pengetahuannya sendiri (Hudojo, 1998:5-6). Aliran ini lebih

menekankan bagaimana siswa belajar bukan bagaimana guru mengajar.

Sebagai fasilitator guru bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran di

kelas. Diantara tanggung jawab guru dalam pembelajaran adalah menstimulasi

dan memotivasi siswa. Mendiagnosis dan mengatasi kesulitan siswa serta

menyediakan pengalaman untuk menumbuhkan pemahaman siswa (Suherman

dkk, 2001:76).

Oleh karena itu, guru harus menyediakan dan memberikan kesempatan sebanyak

mungkin kepada siswa untuk belajar secara aktif, Sehingga para siswa sedemikian
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rupa dapat menciptakan, membangun, mendiskusikan, membandingkan, bekerja

sama, dan melakukan eksperimentasi dalam kegiatan belajarnya (Setyosari, 1997:

53).

Memperhatikan uraian diatas, nampaknya pembelajaran dengan Snowball

Throwing sejalan dengan prinsip pembelajaran berparadigma konstruktivisme.

Melalui metode pembelajaran dengan Snowball Throwing, siswa bisa belajar aktif

dan mandiri. Ia akan membagun pengetahuannya dari yang sederhana menuju

pengetahuan yang kompleks. Dan dengan bantuan guru, siswa bisa diarahkan

untuk mengaitkan suatu informasi dengan informasi yang lainnya sehingga

terbentuk suatu pemahaman baru.

5. Pembelajaran Geografi

Menurut Nursid Sumaatmadja (2001:12) mengemukakan bahwa pembelajaran

geografi adalah pembelajaran tentang aspek-aspek keruangan permukaan bumi

yang merupakan keseluruhan gejala alam atau kehidupan umat manusia dan

variasi kewilayahannya, yang diajarkan di sekolah-sekolah dan disesuaikan

dengan tingkat perkembangan mental anak pada jenjang pendidikan masing-

masing.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran geografi

adalah pembelajaran tentang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang

perbedaan dan persamaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan,

kewilayahan dalam konteks keruangan sesuai dengan perkembangan mental anak

dan jenjang pendidikan..
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5. Pembelajaran Geografi Dalam Rumpun Pendidikan IPS

Geografi adalah salah satu rumpun ilmu pengetahuan sosial yang disajikan dalam

kurikulum sekolah dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi Geografi

membahas fenomena-fenomena yang terjadi di bumi, interaksi manusia dengan

manusiadan manusia dengan lingkungan. Lingkungan merupakan keadaan yang

berada di sekitar peserta didik. Lingkungan ini bisa berupa benda-benda flora

fauna, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan manusia dengan segala

aktifitasnya. Lingkungan tersebut bisa dibedakan menjadi dua yaitu: lingkungan

fisik dan lingkungan sosial budaya.

Proses belajar geografi merupakan interaksi antara guru dan peserta didik dalam

upaya mencapai tujuan pendidikan geografi yang telah ditentukan, dengan ciri

guru sebagai partner, mitra atau fasilitator peserta didik dalam proses

pembelajaran. Geografi merupakan ilmu untuk menunjang kehidupan sepanjang

hayat dan mendorong peningkatan kehidupan. Lingkup bidang kajiannya

memungkinkan manusia memperoleh jawaban atas pertanyaan dunia

sekelilingnya yang menekankan pada aspek spasial, dan ekologis dari eksistensi

manusia. Bidang kajian geografi meliputi bumi, aspek dan proses yang

membentuknya, hubungan kausal dan spasial manusia dengan lingkungan, serta

interaksi manusia dengan tempat. Sebagai suatu disiplin integratif, geografi

memadukan dimensi alam fisik dengan dimensi manusia dalam menelaah

keberadaan dan kehidupan manusia di tempat dan lingkungannya.
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Mata pelajaran Geografi membangun dan mengembangkan pemahaman peserta

didik tentang variasi dan organisasi spasial masyarakat, tempat dan lingkungan

pada muka bumi. Peserta didik didorong untuk memahami aspek dan proses fisik

yang membentuk pola muka bumi, karakteristik dan persebaran spasial ekologis di

permukaan bumi. Selain itu peserta didik dimotivasi secara aktif dan kreatif untuk

menelaah bahwa kebudayaan dan pengalaman mempengaruhi persepsi manusia

tentang tempat dan wilayah.

Pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperoleh dalam mata pelajaran

Geografi diharapkan dapat membangun kemampuan peserta didik untuk bersikap,

bertindak cerdas, arif, dan bertanggungjawab dalam menghadapi masalah sosial,

ekonomi, dan ekologis. Pada tingkat pendidikan dasar mata pelajaran Geografi

diberikan sebagai bagian integral dari Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), sedangkan

pada tingkat pendidikan menengah diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri.

Mata pelajaran Geografi bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan

sebagai berikut:

1. Memahami pola spasial, lingkungan dan kewilayahan serta proses yang

berkaitan

2. Menguasai keterampilan dasar dalam memperoleh data dan informasi,

mengkomunikasikan dan menerapkan pengetahuan geografi

3. Menampilkan perilaku peduli terhadap lingkungan hidup dan

memanfaatkan sumber daya alam secara arif serta memiliki toleransi

terhadap keragaman budaya masyarakat.
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Ruang lingkup mata pelajaran Geografi meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

Konsep dasar, pendekatan, dan prinsip dasar Geografi, Konsep dan karakteristik

dasar serta dinamika unsur-unsur geosfer mencakup litosfer, pedosfer, atmosfer,

hidrosfer, biosfer dan antroposfer serta pola persebaran spasialnya, Jenis,

karakteristik, potensi, persebaran spasial Sumber Daya Alam (SDA) dan

pemanfaatannya, Karakteristik, unsur-unsur, kondisi (kualitas) dan variasi spasial

lingkungan hidup, pemanfaatan dan pelestariannya, Kajian wilayah negara-negara

maju dan sedang berkembang, Konsep wilayah dan pewilayahan, kriteria dan

pemetaannya serta fungsi dan manfaatnya dalam analisis geografi, Pengetahuan

dan keterampilan dasar tentang seluk beluk dan pemanfaatan peta, Sistem

Informasi Geografis (SIG) dan citra penginderaan jauh.

6. Pembelajaran Geografi Pada Program Ilmu Pengetahuan Sosial di SMA

Seminar pengajaran ilmu Bumi tahun 1972 di Semarang, menyimpulkan bahwa

untuk keperluan pengajaran sekolah, objek studi geografi adalah muka bumi

sebagian atau seluruhnya sebagai satu kebulatan. Sedangkan hakekat sasaran

geografi meliputi : (a) Kebulatan hubungan manusia dan lingkungan dan (b)

wilayah region sebagai hasil interaksi asosiasi integrafi dan diferensiasi unsur-

unsur alamiah dan manusiawi dalam ruang tertentu di permukaan bumi.

Kebulatan studi geografi disarankan untuk dipakai dalam pengajaran

geografi sekolah, bukan geografi sosial dan geografi fisik.

Pada Seminar tahun 1972 tersebut, para ahli geografi dan tokoh pendidikan

geografi sepakat untuk mengusulkan hanya ada satu geografi yang perlu diajarkan
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di sekolah, yaitu geografi terpadu atau unified geography yang tidak mengkotak-

kotakkan atau memisahkan geografi atas geografi fisis dan geografi sosial. Namun

dalam kenyataannya para perancang kurikulum sekolah sejalan dengan adanya

penjurusan pada tingkat sekolah menengah, telah juga mengkotakkan geografi

yang menjadi porsi pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan yang harus dipelajari

dalam bidang ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Dalam praktek

pengembangan geografi sebagai ilmu akademik, pengkhususan perhatian telah

disertai dengan pengkhususan sasaran kajian, lingkup kajian dan ada kalanya juga

cara kerja dan teknik-teknik yang dipakai. Di antara pengkhususan-pengkhususan

geografi ada beberapa yangseakan-akan mengkotakkan atas bagian

yangsalingterpisah yang seolah-olah menimbulkan dualisme atau bahkan

kontroversi mengenai mana yang sebaiknya dipelajari atau dikembangkan.

Kurikulum 1984/1985 dicirikan pada pemilihan materi pelajaran yang esensial

dari setiap bidang studi, ditambah materi-materi pelajaran yang dituntut oleh

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses belajar mengajar

menggunakan pendekatan keterampilan proses (PKP), artinya : dalam menyajikan

konsep-konsep yang esensial mengacu kepada bagaimana siswa belajar agar

siswa mampu mengelola perolehannya dan untuk itu siswa diarahkan dengan

belajar aktif baik secara perorangan maupun secara kelompok, sehingga siswa

tersebut mampu memahami dan mebentuk konsep secara sewajarnya. Pendekatan

yang kedua adalah pendekatan belajar tuntas. Artinya siswa telah menguasai

seluruh konsep esensial dari ma-sing-masing mata pelajaran. Pada belajar tuntas

ada tolok ukur ketuntasan misalnya 66%-75% yang tidak tuntas diadakan remidi

dan yang tuntas berkelanjutan / pengayaan. Kedudukan mata pelajaran geografi
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di sekolah SD masuk rumpun IPS, SLTP geografi fisik dan antariksa menjadi

IPBA masuk IPA. Geografi sosial ekonomi Indonesia dan geografi Regional

Dunia masuk rumpun IPS, begitu juga di SMA, kedudukan mata pelajaran

geografi program inti tetapi di EBTA-kan.

Kurikulum 1994 masih seperti kurikulum 1984/1985 menggunakan pendekatan

konsep esensial materi, pendekatan pembelajarannya CBSA dan keterampilan

proses dengan sistem cawu dan pendekatan tujuan pembelajaran.

Kritik/kelemahan mata pelajaran geografi kurikulum 1994 adalah:

1. Terlalu sarat materi, suplemen 1999 berisi pengurangan pokok bahasan.

2. Materi kurang terfokus pada fenomena atau gejala permukaan bumi yang

nyata terkait dengan wilayah dan kebutuhan hidup anak dalam masyarakat.

3. Pendekatan materi, pendekatan pembelajaran serta materi belum

sepenuhnya dipahami penulis buku, guru akibatnya materi lebih banyak

berupa fakta, kurang kita jumpai kasus dan pemecahan masalahnya.

4. Kondisi tersebut di atas menyebabkan pandangan masyarakat terhadap

buku yang baik adalah buku yang menyajikan materi yang lengkap maka

buku SD, SLTP, SMA tidak terlihat gradasinya.

5. Belum terlihatnya embrio tiga fungsi ilmu pengetahuan,

mendeskripsikan, meramalkan dan mengontrol dalam GBPP. Kurikulum

2004 lebih menekankan pada aspek kompetensi siswa. Pada kurikulum ini

geografi mempunyai lebih keleluasaan dalam pembelajaranya di SMA/MA

karena pelajaran geografi diajarkan tidak hanya di kelas X dan pogram
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IPS kelas XII dan XIII saja, tetapi juga diterapkan pada program IPA kelas

XI.

Pada pertengahan 2006 pemerintah (Depdiknas) mulai menggulirkan Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada standar nasional

pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar

nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga

kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian

pendidikan.

Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI)

dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan

pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Berdasarkan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standart Isi (SI), di dalam

struktur kurikulum SMA/MA, pelajaran geografi diberikan pada kelas X, kelas

XI (program IPS) dan kelas XII (program IPS), sedangkan pada penjurusan

progam IPA dan program Bahasa pelajaran geografi dihilangkan sama sekali.

Implementasi mata pelajaran geografi-IPS di SMA/MA kurang begitu sesuai, IPS

merupakan himpunan-himpunan ilmu-ilmu yang tergabung dalam rumpun ilmu-

ilmu sosial yang terseleksi, disederhanakan dan diintegrasikan untuk kepentingan

kependidikan, sehingga cita-cita untuk mengajarkan geografi sebagai ilmu yang

terpadu (dari aneka disiplin ilmu) menjadi semakin kabur dan sulit tercapai.

Dengan ‘pemaksaan’ memasukkan pelajaran geografi hanya pada program IPS,

pelajaran geografi di SMA/MA menjadi terpasung dan tidak utuh, tentunya hal

tersebut tidak sesuai dengan jati diri ilmu geografi. Objek material kajian geografi
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tidak hanya pada sistem sosial atau lingkungan manusia (antoposfer) saja, tetapi

justru yang lebih besar sebenarnya ada pada sistem fisik/lingkungan

alami/ekologi (litosfer, biosfer, pedosfer, hidrosfer, atmosfer). Geografi adalah

ilmu holistik/integral, ilmu jembatan bagi semua disiplin ilmu baik sosial maupun

fisik, oleh karena itu seharusnya geografi diberikan tidak hanya pada penjurusan

program IPS saja, tetapi juga pada program IPA bahkan pada program Bahasa,

mengingat ilmu geografi sangat diperlukan bagi pembangunan bangsa dan

memupuk rasa cinta tanah air.

Rasa cinta tanah air dan semangat patriotik dapat dipupuk tidak hanya melalui

pelajaran sejarah atau pelajaran kewarganegaraan saja, tetapi dapat pula melalui

pelajaran geografi karena Kurikulum Geografi mengajarkan siswa memahami

fenomena geografi berfokus kepada negara Indonesia dan hubungannya dengan

negara-negara lain supaya dapat melahirkan siswa yang berilmu,

bertanggungjawab, bersyukur dan mengenali serta mencintai negara Indonesia

dengan segala potensinya. Dengan demikian setiap siswa yang mempunyai

wawasan ke-geografian diharapkan mempunyai kemampuan :

 Memberi pendapat secara kreatif dan kritis, mengenal pasti dan mengkaji

segala masalah dari aspek geografi yang integralistik serta membuat

keputusan dengan bertanggungjawab.

 Menjelaskan fenomena alam dan saling kaitannya dengan manusia

berdasarkan persebaran dan pola-pola yang terdapat di negara Indonesia

dan negara-negara lain.
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 Mengenal pasti cara hidup dan budaya berbagai komunitas di negara lain

serta menghargai ciri-ciri persamaan dan perbedaan dengan negara

Indonesia.

 Menyadari keadaan saling ketergantungan dalam sistem alam, kegiatan

ekonomi, sosial dan politik antara satu negara dengan negara lain.

 Menerangkan kondisi kegiatan manusia terhadap alam sekitar serta

pentingnya mengelola alam dan sumberdaya lainya dengan

bertanggungjawab dan bijaksana.

7. Aktivitas Belajar

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan

kesempatan untuk belajar sendiri. Aktivitas belajar tidak hanya mencatat dan

mendengarkan saja. Namun pengajaran lebih menitik beratkan pada aktivitas

atau keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.

Seseorang dikatakan aktif belajar jika dalam belajarnya mengerjakan sesuatu

yang sesuai dengan tujuan belajarnya, memberi tanggapan terhadap suatu

peristiwa yang terjadi dan mengalami atau merasakan sesuatu dalam proses

belajarnya.

Belajar adalah berbuat, berbuat untuk mengubah tingkah laku jadi melakukan

kegiatan.  Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas, itulah sebabnya aktivitas

merupakan prinsip yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar.

Seperti yang dikemukakan oleh Sardiman (2003: 97)

Aktivitas belajar memiliki beberapa prinsip yang berorientasi pada pandangan
ilmu jiwa, yakni menurut pandangan ilmu jiwa lama dan pandangan ilmu jiwa
modern. Menurut pandangan ilmu jiwa lama aktivitas didominasi oleh guru,
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sedangkan menurut pandangan ilmu jiwa modern aktivitas didominasi oleh
siswa. Pada pandangan ilmu jiwa modern menerjemahkan jiwa manusia itu
sebagai sesuatu yang dinamis, memiliki potensi, dan energi sendiri. Oleh
karena itu dalam belajar siswa harus aktif agar potensinya berkembang. Hal
ini seperti yang dikemukakan oleh Sardiman (2003: 99) “Belajar adalah
berbuat dan sekaligus merupakan proses yang membuat anak didik harus
aktif.”

Dalam kegiatan belajar terdapat dua aktivitas yaitu aktivitas fisik dan aktivitas
mental. Kedua aktivitas ini harus selalu berkait, artinya harus terjadi
keserasian antara kedua aktivitas tersebut agar hasil belajar yang dihasilkan
optimal. Hal ini seperti yang dikemukakan Sardiman (2003:100) “Aktivitas
belajar adalah aktivitas fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar kedua
aktivitas itu harus selalu berkait.”

Menurut Hamalik (2007:170) menyatakan bahwa :

Kegiatan atau aktivitas dalam pembelajaran bermanfaat bagi siswa
yaitu, siswa memperoleh pengalaman langsung, mengembangkan
pribadi, memupuk kerjasama, disiplin belajar, mengembangkan
minat, kemampuan berfikir, kritis, dan terakhir suasana proses
belajar mengajar dikelas menjadi hidup atau dinamis.

Sesuai pendapat Hamalik, maka aktivitas menggambarkan suatu kegiatan yang

sesungguhnya dikerjakan. Aktivitas menggambarkan waktu yang akan

dibutuhkan untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaan yang

sebenarnya, sedangkan kejadian merupakan tanda saat dimulainya atau

berakhirnya aktivitas.

Paul B.Diedrich dalam Hamalik (2004) mengklasifikasikan aktivitas siswa dalam
8 kelas yaitu:

1. Visual activities (kegiatan visual), misalnya membaca, melihat gambar,
demonstrasi, percobaan, mengamati orang lain.

2. Oral Activities (kegiatan lisan), misalnya menyatakan, merumuskan,
bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara,
diskusi.

3. Listening Activities (kegiatan mendengarkan), misalnya mendengarkan
uraian, percakapan, diskusi, musik dan pidato.
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4. Writing Activities (kegiatan menulis), misalnya menulis cerita, karangan,
laporan, angket, menyalin.

5. Drawing Activities (kegiatan menggambar), yaitu menggambar, membuat
grafik, peta, dan diagram.

6. Motor Activities (kegiatan metrik), misalnya melakukan kegiatan, membuat
konstruksi, model, mereparasi, bermain, berkebun, berternak.

7. Mental Activities (kegiatan mental), misalnya menanggapi, mengingat,
memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan.

8. Emotional Activities, misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira,
bersemangat, bergairah, berani, tenang dan gugup.

Prinsip aktivitas yang diuraikan diatas didasarkan pada pandangan psikologis

bahwa, segala pengetahuan harus diperoleh melalui pengamatan (mendengar,

melihat, dsb) sendiri dan pengalaman sendiri (Ahmad Rohani, 2004: 9).

Jadi dengan klasifikasi aktifitas seperti diuraikan diatas, menunjukkan bahwa

aktivitas disekolah cukup kompleks dan bervariasi. Kalau berbagai macam

kegiatan tersebut dapat diciptakan disekolah, tentu sekolah-sekolah akan lebih

dinamis, tidak membosankan dan benar-benar menjadi pusat aktivitasbelajar yang

maksimal.

8. Prestasi Belajar

Menurut Poerwanto (1986:28) memberikan pengertian prestasi belajar yaitu “hasil

yang dicapai oleh seseorang dalam usaha belajar sebagaimana yang dinyatakan

dalam raport.”

Winkel (1996:162) mengatakan bahwa “prestasi belajar adalah suatu bukti

keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam melakukan kegiatan

belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya”.
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Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai melalui suatu usaha dalam kegiatan

belajar mengajar (Djamarah, 2000). Kegiatan belajar mengajar akan dikatakan

berhasil jika siswa dapat mencapai skor 60% atau nilai 6,0. sedangkan untuk

keberhasilan proses belajar mengajar secara klasikal (suatu kelas) dapat dikatan

berhasil jika 70% siswa telah mencapai skor 60% atau nilai 6,0.

Winkel (1983: 14) faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dibagi

menjadi empat yaitu: (1) Faktor pihak siswa, yaitu taraf intelegensi, motivasi,

metode mengajar, bahan pelajaran , (3) Sekolah sebagai insitusi, yaitu sarana dan

prasarana belajar, pengolaan, pimpinan sekolah, dan (4) Faktor situasional, yaitu

keadaan waktu, lokasi kegiatan belajar mengajar, iklim atau cuaca.

Prestasi belajar seseorang sesuai dengan tingkat keberhasilan sesuatu dalam

mempelajari materi pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau raport

setiap bidang studi setelah mengalami proses belajar mengajar.

Prestasi belajar siswa dapat diketahui setelah diadakan evaluasi. Hasil dari

evaluasi dapat memperlihatkan tentang tinggi atau rendahnya prestasi belajar

siswa.

Hasil Penelitian yang relevan

Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai model pembelajaran

snowball throwing yang relevan adalah sebgai berikut :

Informasi yang relevan yang pertama diperoleh dari internet, judul

penelitian “Peningkatan Hasil Belajar IPS melalui Model Pembalajaran Snowball
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Throwing Siswa Kelas V SDN Susukanrejo I-II Kecamatan Pohjentrek Kabupaten

Pasuruan”. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penerapan model

pembelajaran snowball throwing dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa baik

secara individual. Klasikal, maupun kelompok. 2). Penerapan model pembelajaran

snowball throwing dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas V SDN

Susukanrejo, hal ini dapat dilihat pada peningkatan hasil tes tulis pada setiap

siklus.

Hasil tes pada siklus I mencapai 66,93 dan meningkat menjadi 81’45 pada siklus

II, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran

snowball throwing dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas V SDN

susukanrejo I-II.

Tentunya model pembelajaran ini bisa diterapkan pada kelas yang berbeda. Saran

kepada guru sebaiknya menggunakan model pembelajaran snowball throwing

sebagai variasi model pembelajaran. Saran kepada siswa hendaknya

meningkatkan hasil belajar dengan cara lebih aktif dan kreatif dalam

melaksanakan kegiatan pembelajaran. (J. Layaba)

Penelitian relevan yang kedua dilakukan oleh Enny Rahmayani. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa penerapan model Snowball Throwing dalam pembelajaran

dapat mengatasi masalah siswa kelas VII A SMP Muhammadiyah 1 Malang tahun

pelajaran 2008/2009, yaitu siswa dapat memahami materi yang diberikan oleh

guru, khususnya pada materi bilangan pecahan. Hal ini dapat dilihat dari hasil

penggabungan pemahaman siswa dengan nilai tes akhir siklus. Pada siklus I
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diperoleh skor rata-rata siswa 54,52 dengan presentase 53,33%, sedangkan pada

siklus II mengalami peningkatan menjadi 71,80 dengan presentase 86,67%. Hasil

analisis data pada siklus II ini sudah mencapai SKBM (Standar Ketuntasan

Belajar Minimum) yang ditetapkan sekolah. Berdasarkan hasil analisis data dari

kedua siklus tersebut, hasil tindakan pada siklus II mengalami peningkatan bila

dibandingkan pada siklus I. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan model

pembelajaran Snowball Throwing dapat meningkatkan pemahaman materi

bilangan pecahan siswa kelas VII A SMP Muhammadiyah 1 Malang tahun

pelajaran 2008/2009.

Hasil Penelitian yang relevan ketiga dengan judul “Penerapan Model

Pembelajaran Snowball Throwing Dengan Penilaian Portofolio Dalam Upaya

Untuk Meningkatkan Pemahaman Materi Segitiga Siswa Kelas Vii A Smp Islam

02 Pujon Tahun Pelajaran 2007/2008”. Hasil belajar siswa menurut rata-rata kelas

dapat dikatakan berhasil. Hasil ini dapat dilihat pada hasil tes akhir siklus I, siklus

II, serta penggabungan dengan hasil portofolio siswa. Pada siklus I dari 43 siswa

diperoleh data bahwa siswa yang mendapatkan nilai ≥ 65 sebanyak 19 siswa

dengan rata-rata kelas 59,41. Sehingga dapat dikatakan hanya sekitar 44,19%

siswa sudah tuntas dan telah memahami materi segitiga.  Sedangkan pada siklus

II, dari 43 siswa diperoleh data bahwa siswa yang mendapatkan nilai ≥ 65

sebanyak 37 siswa dengan rata-rata kelas 83,28, sehingga dapat dikatakan 86,05%

siswa sudah tuntas dan telah memahami materi segitiga. Berdasarkan hasil belajar

yang diperoleh pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa siswa mengalami
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peningkatan dan nilainya sudah sesuai dengan target yang diinginkan oleh peneliti

maupun sekolah.

B. Kerangka Pikir

Dalam proses pembelajaran di sekolah, kegiatan pembelajaran merupakan

kegiatan yang paling pokok, ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan

pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami

oleh siswa sebagai peserta didik. Untuk itu, diperlukan suatu metode yang tepat

dan alat bantu pelajaran yang mendukug siswa agar termotivasi dan aktif dalam

mengikuti palajaran sehingga tujuan akhir dapat tercapai.

Sebagai salah satu komponen dalam rangka untuk tercapaiya tujuan pengajaran

pemilihan metode dalam proses pembelajaran seharusnya merupakan bagian yang

harus mendapatkan perhatian guru dalam setiap kegiatan pembelajaran. Setiap

metode memiliki karakteristik tertentu yang patut kita pahami, sehingga kita dapat

memilih alat pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada

dalam setiap proses pembelajaran.

Pemahaman siswa dalam pembelajaran berpengaruh pada prestasi siswa itu

sendiri. Penggunaan model pembelajaran Snowball Throwing dapat

mempengaruhi siswa untuk aktif dengan adanya nyaman dan menyenangkan yang

diciptakan dalam lingkungan belajar. Dalam kelas yang menggunakan metode

pembelajaran snowball throwing ini diharapkan akan berdampak pada terciptanya

suasana kelas yang tidak kaku seperti kondisi yang terjadi selama ini pada metode
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yang masih konvensional, sehingga tercapainya suatu tujun pembelajaran yaitu

baiknya prestasi belajar yang di proleh siswa. Dengan adanya suasana belajar

yang tercipta menyenangkan maka tidak akan terjadi lagi kebosanan yang tercipta

pada mata pelajaran geografi.

Gambar 1. Kerangka Pikir

D. Hipotesis Tindakan

Berdasatkan pada rumusan masalah diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan

dari penelitian ini adalah

1. Penggunaan Model Pembelajaran Snowball Throwing dapat meningkatkan

aktivitas belajar geografi siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kedondong

Kabupaten Pesawaran

2. Peningkatan aktivitas belajar siswa dengan penggunaan Model

Pembelajaran Snowball Throwing dapat meningkatkan prestasi belajar

geografi siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kedondong Kabupaten Pesawaran
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