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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan setiap 

manusia karena di dalam pendidikan manusia akan mendapatkan berbagai 

macam pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap. Di dalam 

pendidikanterdapat proses belajar, proses inilah yang menghasilkan perubahan 

pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap. Pendidikan yang berkualitas 

melibatkan siswa aktif dalam proses pembelajaran dan mengarah pada 

terbentuknya nilai-nilai yang dibutuhkan siswa dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Mengacu pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar SD/MI 

dalam Kurikulum 13 (Kurtilas) yang menyebutkan bahwa Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran di SD yang mengkaji 

serangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu 

sosial. Mata pelajaran IPS memiliki orientasi utama yaitu agar siswa memiliki 

kemampuan (1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya; (2) berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahakan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial; (3) 

memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilainilai sosial dan kemanusiaan; 

(4) memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetisi 

dalam masyarakat majemuk.  

Sementara itu, Gunawan (2013:3) mengemukakan bahwa melalui 

pendidikan IPS di sekolah diharapkan dapat membekali siswa tentang konsep 

ilmu sosial, memiliki kepekaan dan kesadaran terhadap masalah sosial di 

lingkungannnya serta mampu memecahkan masalah sosial dengan baik, yang 

pada akhirnya siswa yang belajar IPS terbina menjadi warga negara yang baik 

dan bertanggung jawab. 

Pendidikan IPS sangat penting diberikan kepada siswa pada jenjang 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah, sebab siswa sebagai anggota 
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masyarakat perlu mengenal masyarakat dan lingkungannya. Dengan 

pengajaran IPS diharapkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, 

sikap dan kepekaan untuk menghadapi hidup. Selain itu, siswa diharapkan 

mampu bertindak secara rasional dalam memecahkan masalah-masalah social 

yang dihadapi dalam kehidupannya (Hidayati, 2002:27). 

Upaya untuk mencapai tujuan mata pelajaran IPS, perlu diadakan 

inovasi pembelajaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 

pasal 19 ayat 1 bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, siswa 

untuk berpatisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 

fisik serta psikologis siswa. Jadi guru hendaknya menyampaikan pembelajaran 

sesuai dengan karakteristik pembelajaran di atas. 

Dalam proses pembelajaran, keberhasilan siswa belajar dipengaruhi 

oleh faktor internal dan eksternal. Dimana salah satu faktor internal tersebut 

adalah hasil siswa itu sendiri. Hasil sangat diperlukan dalam proses 

pembelajaran, sebab seseorang yang tidak memiliki hasil dalam belajar tidak 

akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Menurut Syaiful Sagala 

(2010:104), hasil adalah syarat mutlak dalam belajar. Hasil sangat besar 

pengaruhnya pada proses belajar siswa. Tanpa adanya motivasi, maka proses 

belajar siswa tidak berjalan secara lancar. Seseorang akan belajar jika pada 

dirinya ada keinginan untuk belajar. Oleh karena itu motivasi belajar berarti 

suatu kekuatan yang dapat mendorong siswa untuk belajar sehingga akan 

tercapai hasil dan prestasi yang memuaskan. 

Menurut Printich & Schunk (Wahyuni, 2009:39) siswa yang 

termotivasi belajar akan menunjukkan antusiasme terhadap aktivitas belajar, 

serta memberikan perhatian penuh terhadap apa yang diinstruksikan oleh guru, 

serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan belajar. 

Sebaliknya, siswa yang tidak tertarik atau termotivasi untuk belajar biasanya 

menunjukkan sikap tidak perhatian selama kegiatan belajar, tidak memiliki 
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usaha yang sistematis dalam belajar, dan kurang memilki komitmen untuk 

mencapai tujuan belajar. 

Selain faktor internal, faktor eksternal pun sangat mempengaruhi. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu guru, model pembelajaran, media 

pembelajaran,dan lingkungan belajar.Salah satu faktor eksternal yang sangat 

penting adalah guru, dimana guru harusmenciptakan pembelajaran yang dapat 

mehasilsiswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dimyati 

dan Mudjiono (2002:97) menyebutkan bahwa upaya guru dalam 

membelajarkan siswa merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi hasil 

belajar. Di sekolah gurulah sosok yang menyampaikan materi pelajaran 

kepada siswa. Berhasil atau tidaknya siswa dalam memahami materi 

ditentukan oleh kreativitas guru dalam merencanakan dan melaksanakan 

sebuah pembelajaran. Siswa membutuhkan pembelajaran yang inovatif. 

Kemampuan guru dalam menciptakan proses pembelajaran dengan model 

pembelajaran yang inovatif merupakan salah satu hal yang dapat memotivasi 

siswa untuk belajar. 

Kegiatan pembelajaran di kelas hendaknya dilaksanakan dengan 

memperhatikan karakteristik perkembangan siswa. Desmita (2009:35) 

mengemukakan bahwa siswa usia sekolah dasar memiliki karakteristik senang 

bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang melakukan sesuatu 

secara langsung.Masa kanak-kanak akhir (7-12 tahun) menurut Piaget 

tergolong pada masa operasional konkret. Anak mulai mampu menggunakan 

kemampuan mentalnya untuk memecahkan masalah (Izzaty, 2008:107). Jadi 

guru sebaiknya mengembangkan pembelajaran yang mengusahakan siswa 

untuk bergerak, belajar dalam kelompok, memberikan kesempatan untuk 

terlibat langsungdalam pembelajaran, serta memberikan pembelajaran nyata 

sehingga akan lebih bermakna, karena dalam kehidupan sehari-hari siswa 

disuguhkan masalah-masalah aktual yang biasa mereka temui di lingkungan 

sosial dan perlu diselesaikan. 

Kenyataan di lapangan khususnya pada pembelajaran IPS, dalam 

mengajar guru belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan 



4 
 

metode yang variatif. Model pembelajaran yang digunakan guru adalah model 

pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung merupakan model 

pembelajaran yang masih didominasi oleh guru dimana guru menyampaikan 

materi secara langsung kepada siswa. Siswa masih pasif dan kurang berperan 

dalam pembelajaran sehingga siswa cenderung menerima apa saja yang 

disampaikan guru. Siswa duduk di bangku mendengarkan penjelasan guru 

yang bersumber pada buku materi. Setelah guru selesai memberikan 

penjelasan siswa mengerjakan soal latihan di buku tersebut. Kegiatan seperti 

ini terus menerus berlangsung selama pembelajaran IPS. Karakteristik siswa 

usia sekolah dasar yang senang bergerak, senang membentuk kelompok 

dengan teman sebaya kurang dimanfaatkan oleh guru dalam proses 

pembelajaran sehingga menjadikan siswa tidak tertarik mengikuti 

pembelajaran, dimana siswa cenderung mengobrol dengan teman dan kurang 

merespon penjelasan guru. 

Berdasarkan permasalahan di atas, guru sebaiknya membangkitkan 

motivasi belajar siswa agar siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran IPS. 

Dalam meningkatkan hasil belajar IPS dapat dilakukan dengan model 

pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning (PBL). Sebab 

menurut Schunk Pintrich & Meece (Paul Eggen & Donald Kauchak, 2012: 

346) PBL bisa efektif meningkatkan hasilsiswa karena memanfaatkan efek 

rasa ingin tahu, tantangan, tugas autentik,dan keterlibatan. Selanjutnya, 

Abdullah (2014:134) juga menyebutkan bahwa PBL dapat meningkatkan 

kemampuan berfikir kritis, menumbuhkan inisiatif dalam belajar atau bekerja, 

menumbuhkan hasil untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan 

interpersonal dalam bekerja kelompok. 

Selain metode PBL yang dipandang cocok untuk meningkatkan hasil 

belajar, model pembelajaran snowball throwing juga sama-sama memberikan 

pengalaman kepada peserta didik melalui pembelajaran terpadu dengan 

menggunakan proses yang saling berkaitan dalam situasi dan konteks 

komunikasi alamiah baik sosial, sains, hitungan dan lingkungan pergaulan. 

Sehingga dianggap sebagai sebuah model pembelajaran ini dapat 
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meningkatkan keaktifan, motivasi, perhatian siswa yang pada akhirnya 

berujung pada peningkatan hasil belajar. 

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas penerapan model 

pembelajaran snowball throwing dan inquiry dirasa dapat meningkatkan hasil 

belajar IPS. Namun muncul keraguan tentang kedua model pembelajaran 

tersebut. Model pembelajaran manakah yang lebih unggul untuk digunakan 

dalam pembelaran terutama pada mata pelajaran IPS. Oleh karena timbul 

ketertarikan untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Model 

Pembelajaran Snowball Throwing dan Problem Based Learning Terhadap 

Hasil Belajar IPS Pada Siswa Kelas IV Gugus Sunan Ampel Demak” 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diambil berdasarkan kepada masalah 

dirumuskan sebagai berikut 

a. Berapa pengaruh model pembelajaran snowball throwing  (X1) 

berpangaruh terhadap hasil belajar IPS (Y) siswa kelas IV Gugus Sunan 

Ampel Demak? 

b. Berapa pengaruh problem based learning (X2) berpangaruh terhadap hasil 

belajar IPS (Y) siswa kelas IV di SD Negeri Katonsari 2 Demak? 

c. Berapa perbandingan pengaruh model Snowball Throwing (X1) dengan 

Problem Based Learning (X2) terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV di 

SD Negeri Katonsari 2 Demak? 

1.3.  Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang diambil berdasarkan rumusan masalah 

a. Untuk menganalisis pengaruh model pembelajaran snowball throwing  

(X1) terhadap hasil belajar IPS (Y) siswa kelas IV di SD Negeri Katonsari 

2 Demak. 

b. Untuk menganalisis pengaruh model pembelajaran problem based 

learning (X2) terhadap hasil belajar IPS (Y) siswa kelas IV di SD Negeri 

Katonsari 2 Demak. 
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c. Untuk menganalisis perbandingan model snowball throwing (X1) dengan 

Problem Based Learning (X2) terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV di 

SD Negeri Katonsari 2 Demak. 

1.4. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoretis  

Untuk menambah khasanah keilmuan tentang model pembelajaran 

snowball throwing dengan  problem based learning sehingga dapat 

digunakan untuk melengkapi dan menyempurnakan teori-teori yang ada. 

Selain itu menjadi referensi bagi peneliti yang lain dalam menjadikan hasil 

penelitian ini komparasi teoritis hasil penelitian. 

b. Manfaat praktis  

1. Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bentuk sumbangan 

pemikiran agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata 

pelajaran IPS lebih spesifiknya pada kelas IV. 

2. Bagi Guru 

Penelitian ini agar guru dapat memberikan model pembelajaran yang 

bervariasi agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa, serta keaktifan 

dalam kegiatan pembelajaran. 

3. Bagi Siswa 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menumbuhkan daya tarik 

siswa untuk lebih mendalami materi pembelajaran yang telah disampaikan. 

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dijadikan sebagai sumber belajar bagi peneliti untuk 

mengetahui bagaimana seharusnya proses pembelajaran itu dilakukan. Agar 

hasil penelitian ini pula nantinya menjadi acuan dalam memilih metode 

yang benar dalam pembelajaran. 
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1.5. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini sebagi berikut 

a. Penelitian ini hanya menitik beratkan pada penggunaan model 

pembelajaran  snowball throwing aspek yang diteliti adalah keaktifan, 

minat dan kerjasama siswa dalam pembelajaran. 

b. Penelitian ini hanya menitik beratkan pada penggunaan model 

pembelajaran  problem based learning aspek yang diteliti adalah 

keaktifan, minat dan kerjasama siswa dalam pembelajaran. 

c. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model 

pembelajaran snowball throwing dengan problem based learning terhadap 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. 

d. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif dengan tiga variabel 

penelitian. 

1.6. Definisi Operasional  

Untuk menghindari salah tafsir tentang makna istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan makna dari beberapa definisi 

operasional variabel sebagai berikut 

a. Variabel (X1) model pembelajaran snowball throwing 

Metode Pembelajaran Snowball Throwing yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah dengan pembelajaran gelundungan bola salju atau  

metode pembelajaran ini melatih siswa untuk lebih tanggap menerima pesan 

dari siswa lain dalam bentuk bola salju yang terbuat dari kertas dan 

menyampaikan pesan tersebut kepada temannya dalam satu kelompok. 

Snowball Throwing merupakan salah satu jenis model pembelajaran 

Cooperatif Learning dimana dalam model pembelajaran ini terdapat 

kerjasama antar kelompok, saling ketergantungan antar siswa lainnya di dalam 

satu kelas. Variabel ini dicari melalui observasi penelitian. Indikator pada 

variebel ini  

1) Peserta didik bekerja dalam kelompok kooperatif untuk menguasai materi 

akademis. 
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2) Siswa diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk melatih pemahaman siswa 

seputar materi. 

3) Penilaian yang diberikan dalam pembelajaran kooperatif didasarkan pada 

hasil kerja kelompok. Namun demikian guru perlu menyadari bahwa 

sebenarnya prestasi yang diharapkan adalah prestasi setiap individu siswa. 

4) Siswa belajarbekerja sama, siswa juga harus belajar bagaimana 

membangun kepercayaan diri  

5) Sistem penghargaan yang berorientasi pada kelompok dari pada individu, 

b. Variabel (X2) model pembelajaran problem based learning 

Model pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu model pembelajaran yang 

menuntut peserta didik untuk berpikir kritis memecahkan masalah autentik 

melalui kerja kelompok. Tahap-tahap pembelajaran dengan model PBL yaitu 

memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa, mengorganisasi 

siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan kelompok, mengembangkan 

dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah. Melalui PBL siswa aktif melakukan penyelidikan untuk 

menyelesaikan masalah sehingga menemukan pengetahuan yang bermakna. 

Variabel ini dicari melalui observasi penelitian. Indikator pada variabel ini  

1) Memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa,  

2) Mengorganisasi siswa untuk belajar,  

3) Membimbing penyelidikan kelompok,  

4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya,  

5) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.  

c. Variabel (Y) hasil belajar IPS 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan (afektif, kognitif, dan 

psikomotorik) yang dicapai siswa setelah mengikuti pengalaman belajar 

(KBM) sehingga membawa pengetahuan dan keterampilan dalam belajar. 

Peneliti menyimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

(afektif, kognitif, dan psikomotorik) yang dicapai siswa setelah mengikuti 

pengalaman belajar (KBM) sehingga membawa perubahan dan pembentukan 
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tingkah laku yang relatif menetap. Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada 

hasil belajar aspek kognitif dan psikomotorik saja. Dalam penelitian ini hasil 

belajar diukur dengan menggunakan kuesioner berupa skala hasil belajar 

dengan skala pengukuran menggunakan  skala likert dengan lima pilihan 

jawaban yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), kurang setuju (KS) tidak setuju 

(TS), dan sangat tidak setuju (STS). 

 


