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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

 Proses belajar mengajar di kelas merupakan suatu kegiatan dalam rangka 

mencerdaskan generasi penerus bangsa Indonesia. Kegiatan ini melibatkan seluruh 

elemen yang memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan diantaranya guru, siswa, 

dan masyarakat. Ketiga elemen ini saling mempengaruhi satu sama lain. Artinya para 

siswa masuk sekolah mengikuti program pendidikan diduga terlibat dalam kegiatan 

belajar. Selain siswa yang belajar maka orang yang sangat penting dalam program 

pendidikan adalah guru. Tugas guru adalah untuk melihat apakah berbagai pengaruh 

yang mengitari siswa yang dipilih dan diatur sedemikian hingga kegiatan belajar 

siswa meningkat. Tugas ini harus direncanakan seoptimal mungkin dengan tujuan 

menjadikan proses belajar mengajar sebagai fokus.  

Pada umumnya, kita ketahui bersama bahwa pada proses belajar mengajar 

terjadi interaksi antar siswa dan guru dengan materi (isi pelajaran). Masing-masing 

komponen ini saling mempengaruhi sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan dan 

pengajaran. Salah satu komponen utama adalah siswa. Hal ini dapat dipahami karena 

yang harus mencapai tujuan (atau yang harus berkembang) adalah siswa, oleh karena 

itu berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada 

bagaimana proses belajar dan minat siswa dalam mengikuti proses tersebut sehingga 

pembelajaran yang dihasilkan lebih bermakna. 

Pembelajaran yang bermakna akan membawa siswa pada pengalaman belajar 

yang mengesankan. Pengalaman yang diperoleh siswa akan semakin berkesan apabila 

proses pembelajaran yang diperolehnya 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 konsep. Keterlibatan guru hanya sebagai fasilitator dan 
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moderator dalam proses pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, siswa memiliki minat 

belajar dari diri sendiri karena terlibat langsung dalam setiap pembelajaran. 

Berdasarkan pengamatan awal terhadap proses pembelajaran IPS di kelas 3 

SDN 4 Tabongo Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo diperoleh informasi 

bahwa bahwa minat belajar pada pembelajaran IPS di kelas 3 masih rendah. selama 

proses pembelajaran, guru belum memberdayakan seluruh potensi dirinya sehingga 

sebagian besar siswa belum mampu mencapai kompetensi individual yang diperlukan 

untuk mengikuti pelajaran lanjutan. Beberapa siswa belum belajar sampai pada 

tingkat pemahaman. Siswa baru mampu menghafal fakta, konsep, prinsip, hukum, 

teori, dan gagasan inovatif lainnya pada tingkat ingatan, mereka belum dapat 

menggunakan dan menerapkannya secara efektif dalam pemecahan masalah sehari-

hari yang kontekstual. Selain itu pula, pada proses pembelajaran terlihat sebagian 

siswa memiliki ekspresi terkesan dipaksakan untuk memahami materi yang disajikan 

walau kita ketahui bersama bahwa pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) juga 

tidak luput dari kecenderungan proses pembelajaran teacher centered. Kondisi 

demikian tentu membuat proses pembelajaran hanya dikuasai guru.  

Fenomena ini memberikan asumsi bahwa proses pembelajaran tidak berjalan 

dengan baik. Sistem pembelajaran duduk tenang, mendengarkan informasi dari guru 

sepertinya sudah membudaya sejak dulu, sehingga untuk mengadakan perubahan ke 

arah pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan agak sulit. Oleh karena perlu 

adanya solusi yang tepat dalam menangani permasalahan yang ditemui tersebut. 

Pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang kekuasaan, telah mencoba 

mengatasi berbagai permasalahan yang ditemui dalam proses pembelajaran 

diantaranya pengembangan model pengajaran, pengadaan sarana dan prasarana 

pendidikan. Usaha tersebut dimaksudkan untuk memperlancar jalannya pendidikan 

sehingga proses belajar mengajar berlangsung dengan baik. Namun, realita yang 

terjadi, justru program pemerintah tersebut belum mampu menuntaskan permasalahan 

dalam pembelajaran IPS tersebut. Guru sebagai unsur pelaksana teknis, makin 

dibingungkan dengan berbagai program pemerintah yang dijalankan melalui metode 
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diklat dan seminar. Akibatnya proses pembelajaran tetap tidak berubah dan minat 

belajar siswa makin menurun.  

Oleh karena itu, peranan guru sangat besar dalam rangka meningkatkan minat 

siswa dalam belajarnya. Seorang guru diharapkan mampu melihat situasi belajar dan 

bertindak sebagai motivator. Guru mampu mendesain model pembelajaran yang tepat 

dan menyenangkan bagi siswa. Dengan demikian, kompetensi siswa akan 

berkembang melalui proses belajar mengajar, berdasarkan hal tersebut, maka 

peningkatan minat belajar siswa yang dimotori oleh guru sebagai pemberi ilmu 

pengetahuan dapat direalisasikan.  

Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan suatu model pembelajaran yang 

mampu menjadikan pembelajaran IPS di kelas 3 SDN 4 Tabongo lebih 

menyenangkan dengan melibatkan siswa secara aktif.  Hal ini didasarkan pada prinsip 

membelajarkan IPS di Sekolah Dasar (SD) hendaknya membuka kesempatan untuk 

memupuk rasa ingin tahu anak didik secara alamiah tentang keadaan sosial di 

sekitarnya. Membelajarkan IPS di SD khususnya di kelas 3 diharapkan mampu 

disajikan sesuai dengan paradigma lingkungan sosial masyarakat dan kulturnya.  

Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan berdasarkan pengamatan yang akan 

diformat dalam penelitian ini dapat digunakan oleh guru untuk mengakomodasi 

seluruh keunikan karakteristik siswa kelas 3 adalah dengan menggunakan model 

Snowball Throwing. Dengan adanya pembelajaran yang menggunakan model ini, 

diharapkan perhatian dan respon siswa akan meningkat. Fakta di lapangan di kelas 3 

SDN 4 Tabongo Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo pada pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial, ternyata guru belum tepat memilih model pembelajaran bahkan 

belum mengetahui peran model yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil observasi awal 

terhadap pembelajaran yang belum menggunakan model ini menunjukkan bahwa dari  

24 orang siswa yang belum memiliki minat belajar yang baik adalah 62,5% atau 15 

orang, sedangkan yang telah mencukupi standar belajar yang ditetapkan hanya 

berkisar 37,5% atau 9 orang. 
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Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin mengatasi masalah melalui  

penelitian yang diformulasikan dengan judul “Meningkatkan Minat Belajar Siswa 

Pada Pembelajaran IPS Dengan Model Snowball Throwing di kelas 3 SDN 4 

Tabongo Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Adapun masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Rendahnya minat belajar siswa dalam pembelajaran IPS. 

2. Belum tepatnya model yang digunakan guru dalam pembelajaran. 

3. Model snowball throwing belum dilakukan guru 

4. Sistem pembelajaran terkesan hanya berpusat pada guru  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah  tersebut maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah ”Apakah penggunaan model snowball throwing dapat 

meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran IPS di kelas 3 SDN 4 Tabongo 

Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo?”  

1.4 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, maka salah satu solusi yang dapat dilakukan 

yaitu dengan menggunakan model snowball throwing pada pembelajaran IPS di kelas 

3 SDN 4 Tabongo Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo dengan langkah-

langkah sebagai berikut; 1) guru menyampaikan materi yang akan disajikan, 2) guru 

membentuk kelompok-kelompok 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 ke temannya, 4) masing-masing siswa diberikan satu lembar 

kertas kerja, untuk menulis satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang 

sudah di jelaskan oleh ketua kelompok, 5) kertas tersebut dibuat seperti bola dan 

dilempar dari satu siswa ke siswa lain selama kurang lebih 5 menit. Setelah siswa 

dapat satu bola/satu pertanyaan diberikan kesempatan pada siswa tersebut untuk 
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menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut secara 

bergiliran, 6) evaluasi, dan 7) penutup 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan minat 

belajar siswa pada pembelajaran IPS dengan model pembelajaran snowball throwing 

di kelas 3 SDN 4 Tabongo Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.  

1.6  Manfaat Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi, peneliti berharap hasil penelitian ini akan 

mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis penelitian ini adalah bertambahnya khazanah keilmuan yang 

berkaitan dengan model pembelajaran snowball throwing. 

1.6.2 Manfaat praktis. 

Manfaat praktis penelitian ini bagi guru, siswa, sekolah dan peneliti yaitu: 

1). Bagi Guru, mampu menganalisa terjadinya permasalahan-permasalahan     

pembelajaran dan mampu mengatasi permasalahan tersebut.. 

2).  Bagi Siswa, dapat meningkatkan minat belajar pada mata pelajaran IPS. 

3). Bagi Sekolah, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk 

menumbuhkan minat belajar siswa sehingga prestasi belajar siswa meningkat. 

4).  Bagi peneliti,  sebagai proses untuk melakukan tindakan selanjutnya. 

 

 

 

 


