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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat akan 

membawa dampak kemajuan diberbagai bidang kehidupan. Untuk  dapat mengikuti 

perkembangan dimaksud mutlak diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan 

kualitas yang memadai. SDM yang dimaksud perlu memiliki kompetensi, menguasai 

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu menghadapi tuntutan perkembangan 

jaman. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia adalah melalui 

pendidikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dipengaruhi oleh mutu 

pendidikan yang berkualitas.  

 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merumuskan 

bahwa  pendidikan merupakan 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.  Agar proses pembelajaran berlangsung sebagaimana 

ketentuan di atas maka harus dilaksanakan 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. Perencanan proses 
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pembelajaran meliputi silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat 

sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber 

belajar, dan penilaian hasil belajar. Penilaian hasil pembelajaran sebagaiman 

dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

menggunakan berbagai tekhnik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus 

dikuasai. Pengawasan proses pembelajaran sebagaiman dimaksud dalam pasal 19 

ayat (1) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan 

langkah tindak lanjut yang diperlukan. Standar perencanaan proses pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaraan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan 

peraturan Menteri (Permendiknas No 19 Tahun 2005). 

Dunia pendidikan selalu berkembang menyesuaikan dengan tuntutan dan 

kebutuhan masyarakat. Guru yang merupakan komponen  menentukan dalam sistem 

pendidikan, yang harus dapat perhatian utama. Guru memegang peranan penting, 

bahkan peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang 

diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru juga menentukan keberhasilan 

peserta didik terutama dalam proses belajar mengajar, karena guru merupkan 

pengajar, pembimbing, sekaligus administrator. Secara lebih rinci tugas tanggung 

jawab guru mencakup bidang pengajaran, bimbingan, pembinaan hubungan dengan 

masyarakat pengembangan kurikulum dan pengembangan profesi.  

Tugas utama dan terpenting yang menjadi tanggung jawab guru adalah 

merangsang dan membimbing proses belajar siswa, sehingga nantinya akan tercapai 

suatu masyarakat yang modern yang dicita-citakan bangsa. Untuk meningkatkan 
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mutu pendidikan ini, tidak terlepas dari kualitas, semangat, dan kepribadian para guru 

yang setiap harinya melakukan proses belajar mengajar di sekolah. Gurulah yang 

sebenarnya menjadi ujung tombak dalam mengisi pembangunan pendidikan, 

khususnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu profesi guru 

merupakan pekerjaan panggilan hati nurani yang sangat mulia. UU No. 14 Tahun 

2005 pasal 1 dengan tegas mengatur tugas guru: 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing,mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah. 

 

Salah satu masalah besar dalam bidang pendidikan di Indonesia yang banyak 

dibicarakan adalah rendahnya mutu pendidikan yang tercermin dari rendahnya rata-

rata prestasi belajar, khususnya siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP). Masalah 

lain terkait rendahnya prestasi belajar adalah pendekatan dalam pembelajaran yang 

masih didominasi oleh guru (teacher centered). Guru lebih banyak menempatkan 

siswa sebagai obyek didik. Proses pembelajaran yang dilakukan kurang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan berfikir holistik 

(menyeluruh), kreatif, obyektif dan logis, belum memanfatkan pembelajaran yang 

dilakukan (http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf).  

Hal tersebut didukung juga dengan hasil penelitian Nurwadiyanti (2008:80-83), 

yang menyatakan bahwa terdapat prestasi belajar siswa ditinjau dari perbedaan 

penggunaan metode pembelajaran quantum learning. Metode ini lebih baik jika 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensioanal, dengan menggunakan metode 

http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf
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quantum learning terdapat beberapa kelebihan yaitu,  siswa lebih dapat me-

nyelesaikan masalah, kedua pelaksanaan metode quantum learning dalam proses 

pembelajaran lebih mengutamakan energi (tenaga guru dan siswa) yang dirubah 

menjadi cahaya (perubahan yang positif pada siswa) dan lebih memfokuskan pada 

cara belajar yaitu dengan mengubah suasana kelas menjadi lebih menarik sehingga 

siswa lebih tertarik untuk belajar dan memberikan kesempatan kepada siswa dalam 

mengemukakan ide, dan bertanya sehingga dapat meningkatkan kreatifitas siswa 

dalam pembelajaran. 

Keberhasilan sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran tidak mungkin 

datang begitu saja tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Keberhasilannya perlu 

didukung faktor internal dari diri siswa, maupun faktor eksternal dari pihak luar. 

Salah satu faktor dimaksud adalah proses pembelajaran yang menekankan pada 

hafalan. Sampai sekarang proses pembelajaran masih didominasi oleh pandangan 

bahwa pengetahuan sebagai perangkat fakta-fakta yang harus dihafal. Kelas masih 

berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan, karenanya ceramah menjadi 

pilihan utama strategi belajar. Untuk itu diperlukan strategi belajar baru yang lebih 

memberdayakan siswa. Strategi belajar yang tidak mengharuskan siswa untuk 

menemukan sendiri masalah melainkan dengan cara berkelompok seperti, bermain, 

dan berdiskusi akan menjadikan anak menjadi senang dalam menghafal fakta-fakta 

dan menangkap materi dalam proses pembelajaran. Dalam proses belajar, anak 

belajar dari pengalaman sendiri, mengkonstruksi pengetahuan kemudian memberi 
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makna pada pengetahuan itu. Melalui proses belajar yang mengalami sendiri, 

sehingga tumbuhlah minat untuk belajar, khususnya belajar PKn. 

Strategi ceramah menempatkan guru sebagai pusat perhatian, guru lebih banyak 

berbicara sedangkan murid hanya mendengarkan dan mencatat hal-hal yang dianggap 

penting. Kegiatan belajar mengajar tersebut tidak efektif untuk menunjang minat 

belajar siswa, karena metode ini kurang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. 

Hal tersebut dapat didukung dengan hasil penelitian Setyawan (2009:92), yang 

menyatakan bahwa strategi ceramah dipandang sudah tidak efektif lagi diterapkan 

dalam pembelajaran, sehingga mengakibatkan para guru lebih banyak menggunakan  

berbagai strategi yang bervariasi dalam pembelajaran, para guru tidak hanya 

menggunakan satu strategi belajar aktif, sehingga siswa mudah memahami pelajaran 

yang diberikan dan dapat menarik antusias siswa.   

Seiring dengan berkembangnya jaman maka, strategi belajar mengajar banyak 

mengalami perkembangan, yaitu strategi pembelajaran yang mendukung peningkatan 

minat belajar siswa dalam proses pembelajaran. Salah satu metode pembelajaran yang 

dimaksud adalah strategi pembelajaran Snow Balling bervariasi. Hal tersebut 

didukung hasil penelitian Waluyo (2010:93), penerapan pembelajaran Snow Balling 

berbasis tugas terstruktur, menjadikan minat dan prestasi belajar siswa mengalami 

peningkatan. Pembelajaran menjadi menarik, sehingga minat dan prestasi belajar 

meningkat. Terjadi peningkatan minat belajar siswa dalam pembelajaran setelah 
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menggunakan metode Snow Balling dibanding sebelum menggunakan metode Snow 

Balling. 

Proses belajar mengajar merupakan bentuk penyelenggaraan pembelajaran yang 

memadukan secara sistematis dan berkesinambungan, berbagai komponen belajar 

mengajar. Sedangkan belajar adalah proses yang menyebabkan terjadinya perubahan 

dalam peserta didik. Belajar dengan demikian mengandung makna menerima 

informasi, memproses, dan menggunakan informasi yang diperoleh. Namun karena  

setiap individu memiliki kecenderungan, maka  gaya belajar masing-masing individu 

berbeda antara yang satu dengan yang lain (http://www.inherentdikti.net/files/ 

sisdiknas.pdf).  

Pada proses belajar mengajar terdapat beberapa faktor sebagai proses, dan 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi serta akan menentukan hasil belajar yang 

diharapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar tersebut adalah faktor 

lingkungan (enviromental input) dan faktor lain yang memang disengaja dirancang 

dan dimanipulasikan (instrumental input).  Kedua faktor tersebut didalam proses 

belajar mengajar akan menentukan keberhasilan yang diharapkan (Wachidi dan 

Rubiyanto, 1985:6-7). 

Paradigma baru pembelajaran dengan berprinsip bahwa pembelajaran dianggap 

gagal apabila siswa hanya berhasil sebatas mencapai apa yang diajarkan. Sebaiknya, 

pembelajaran dianggap berhasil apabila siswa mampu mentranformulasikan apa yang 

dipelajarinya. Jika demikian halnya maka sesunguhnya dibutuhkan model 

pembelajaran yang dapat membutuhkan wawasan baru. Wawasan baru tersebut harus 

http://www.inherentdikti.net/files/%20sisdiknas.pdf
http://www.inherentdikti.net/files/%20sisdiknas.pdf
http://www.inherentdikti.net/files/%20sisdiknas.pdf
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bermuatan prinsip dialogis, aplikatif, tidak mementingkan aspek kognitif serta 

mementingkan peserta didik selaku stakeholder utama.  

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dalam memahami kaidah pendidikan 

kewarganegaraan, serta memberi bekal kemampuan untuk mengikuti pendidikan pada 

jenjang pendidikan selanjutnya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana 

dan prasarana penunjang, seperti kurikulum, guru pengajar maupun metode 

pengajaran yang relevan dengan kebutuhan, perlu adanya perencanaan, yang 

menuntut guru untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri siswa, dan 

begitu juga sebaliknya siswa diwajibkan mempunyai kreatifitas, minat serta motivasi 

yang tinggi dalam belajar dan bukan selalu menanti perintah guru 

(http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf). Khusus dalam pembelajaran PKn, 

model dan peradigma sangat diniscayakan, sebab selain  dalam disiplin keilmuan 

aspek afektif sangat ditonjolkan sebagai ciri khas pembenetukan watak, juga disiplin. 

PKn itu sendiri menekankan penerapan dalam kehidupan, bukan wacana tetapi 

aplikatif. Oleh karena itu dalam pembelajaran PKn diperlukan bentuk sajian yang 

berbeda dalam mengajar, menggunakan metode pembelajaran aktif, serta evaluasi 

(Khilmiyah dkk, 2005:7-8).  

Berdasarkan wawancara dan pengamatan dengan guru PKn di SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta, strategi pembelajaran konvensional dengan ceramah 

tersebut juga sering digunakan dalam proses pembelajaran PKn. Guru menganggap 

strategi mengajar tersebut lebih efektif dalam dalam menyampaikan materi. Selaras 
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dengan kondisi umum tersebut, proses pembelajaran di SMP Muhammadiyah 10 

Surakarta untuk mata pelajaran PKn kelas VIII A guru telah merangsang minat 

belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran, diantaranya dengan menerapakan strategi 

smal group discussion yang diselengi dengan tanya jawab pada saat diskusi. Namun 

kenyataannya, siswa yang minat belajar hanya sebagian saja belum sesuai dengan 

harapan. Rendahnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran PKn secara tidak 

langsung berpengaruh juga terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. 

Oleh karena itu diperlukan strategi pembelajaran lain yang diharapakan mampu 

meningkatkan minat belajar siswa dalam proses pembelajaran PKn. 

kegiatan awal yang dilakukan peneliti yaitu wawancara dengan guru mata 

pelajaran PKn di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta, Ibu Lilik Tri Prihartini 

mengenai masalah-masalah yang ada pada saat pembelajaran yang sedang 

berlangsung. Banyak sekali masalah yang ada pada siswa salah satu diantaranya  

kurangnya minat belajar  siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan pengajaran awal itulah maka peneliti tertarik  untuk meneliti minat 

belajar siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 10 kota Surakarta, karena dari hasil 

wawancara peneliti menemukan dari 30 siswa hanya 6 siswa yang berminat 

mengikuti pembelajaran di kelas sisanya hanya ikut-ikutan saja, tidak memperhatikan 

pelajaran, ramai saat jam pelajaran, dan sering mengobrol dengan teman sebangku 

saat proses belajar mengajar berlangsung. Tidak semua siswa minat dalam mengikuti 

pembelajaran maka dari itu peneliti mencoba menggunakan strategi pembelajaran 
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Snow Balling bervariasi untuk mengetahui sebab-sebab siswa kurang minat dalam 

proses pembelajaran.  

Berdasarkan latar belakang di atas membuktikan bahwa minat belajar siswa 

dalam proses pembelajaran sangat rendah. Maka penelitian ini akan dibahas secara 

jelas dengan mengambil judul “Penerapan Strategi Pembelajaran Snow Balling 

Bervariasi sebagai Upaya Meningkatkan Minat Belajar dalam Proses Pembelajaran 

PKn pada Kelas VIII A SMP Muhammadiyah 10 kota Surakarta Tahun Ajaran 

2011/2012”.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan “Apakah 

penerapan strategi pembelajaran Snow Balling bervariasi mampu meningkatkan minat 

belajar dalam proses pembelajaran PKn pada siswa kelas VIII A SMP 

Muhammadiyah 10 kota Surakarta  Tahun Ajaran 2011/2012”? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti harus menentukan tujuan sebagai 

tindakan  awal. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai  dalam penelitian ini: 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran PKn. 

b. Untuk meningkatkan semangat belajar siswa dalam pembelajaran PKn. 

c. Untuk melatih keberanian siswa agar percaya diri, yang merupakan visi dan 

misi PKn. 
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d. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa.  

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam proses pembelajaran PKn pada 

siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 10 kota Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memeberi sumbangan teoritis mengenai kajian minat belajar dalam proses 

pembelajaran PKn dengan menerapkan strategi pembelajaran Snow Balling 

bervariasi.   

b. Sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang menerapkan strategi 

pembelajaran Snow Balling bervariasi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa : 

1) Untuk meningkatkan minat belajar dalam proses pembelajaran PKn melalui 

penerapan strategi Snow Balling bervariasi.  

2) Mendorong dan memberi kesempatan pada siswa untuk berpartisipasi aktif 

dalam proses pembelajaran PKn. 

b. Bagi guru :  

1) Menawarkan alternatif variasi strategi pembelajaran pada guru PKn dalam 

proses pembelajaran yang dilakukan. 



11 

 

2) Meningkatkan keterampilan guru sekaligus mendorong menggunakan 

strategi pembelajaran aktif dalam  proses pembelajaran. 

3) Untuk pengembangan materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

c. Bagi sekolah : 

1) Mendorong sekolah untuk melaksanakan strategi pembelajaran aktif 

khususbya Snow Balling bervariasi secara optimal untuk meningkatkan 

minat belajar siswa dan meningkatkan kualitas sekolah. 

2) Dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan prestasi disekolah. 


