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ABSTRAK 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat belajar siswa 

dalam proses pembelajaran PKn pada siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 

10 Surakarta tahun ajaran 2011/2012 melalui penerapan strategi pembelajaran 

Snow Balling bervariasi. Subjek pelaksanaan tindakan adalah siswa kelas VIII A 

SMP Muhammadiyah 10 Surakarta yang berjumlah 30 siswa. Data penelitian ini 

dikumpulkan melalui informan atau narasumber, tempat peristiwa berlangsungnya 

aktifitas pembelajaran, dokumen atau arsip, dan angket. Teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan angket. Penelitian ini 

menggunakan dua macam triangulasi, yang pertama triangulasi sumber data yang 

berupa informasi dari guru dan siswa tentang tindakan yang diterapkan, peristiwa, 

serta dokumen, dan kedua triangulasi teknik atau metode pengumpulan data dari 

hasil observasi, wawancara, dan angket. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis data model alir. Prosedur dalam penelitian ini terdapat 

empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanan, pengamatan dan refleksi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat belajar dalam proses pem- 

belajaran PKn sebelum dilaksanakan Penelitian Tindakan Kelas yaitu dari siswa 

yang aktif bertanya, berpendapat dan menjawab pertanyaan sebanyak 7 siswa 

(23,4%). Setelah dilakukan tindakan yang disepakati yaitu dengan menerapkan 

strategi Snow Balling bervariasi pada proses pembelajaran diperoleh hasil yaitu 

siklus I meningkat menjadi 17 siswa (56,7%) dan siklus II diperoleh meningkat 

menjadi 24 siswa (80%). Hasil penelitian ini sudah memenuhi indikator kinerja. 

Berdasarkan data hasil Penelitian Tindakan Kelas di atas maka hipotesis kinerja 

yang menyatakan “Diduga dari Penerapan Strategi Pembelajaran Snow Balling 

bervariasi  dapat Meningkatkan minat belajar dalam Proses Pembelajaran PKn 

pada Siswa Kelas VIII A SMP Muhammadiyah 10 Surakarta tahun ajaran 

2011/2012”, terbukti dan diterima kebenarannya. Lebih lanjut dapat dikatakan 

bahwa semakin sering menerapkan strategi pembelajaran Snow Balling bervariasi 

akan menyebabkan semakin tinggi pula Minat belajar siswa. 

 

Kata Kunci: Strategi pembelajaran, Snow Balling bervariasi, minat belajar. 

 



 
 

PENDAHULUAN 

Paradigma baru pembelajaran dengan berprinsip bahwa pembelajaran 

dianggap gagal apabila siswa hanya berhasil sebatas mencapai apa yang diajarkan. 

Sebaliknya, 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 bermuatan prinsip dialogis, aplikatif, tidak 

mementingkan aspek kognitif serta mementingkan peserta didik selaku 

stakeholder utama. 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).  

Hasil wawancara dengan Ibu Dra Lilik Tri Prihartini, selaku guru SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta diketahui bahwa dalam  proses pembelajaran PKn 

di kelas sering kali menghadapi permasalahan, salah satu diantaranya  kurangnya 

minat belajar  siswa pada saat proses pembelajaran. 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 Snow Balling 

bervariasi untuk mengetahui sebab-sebab siswa kurang minat dalam proses 

pembelajaran.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka 

dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian tindakan kelas tentang 



 
 

Penerapan Strategi Pembelajaran Snow Balling bervariasi sebagai Upaya 

Meningkatkan  Minat Belajar dalam Proses Pembelajaran PKn pada Siswa Kelas 

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

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk meningkatkan minat belajar 

siswa  dalam proses pembelajaran PKn pada siswa kelas VIII A SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012. 

 

LANDASAN TEORI 

Pendidikan dan Pembelajaran 

Pendidikan adalah proses interaksi yang bertujuan. Interaksi antara guru 

dengan siswa, yang bertujuan meningkatkan perkembangan mental siswa 

sehingga mandiri dan utuh. Secara umum pendidikan merupakan tindakan yang 

memungkinkan terjadinya proses belajar dan lahirnya perkembangan. Dengan 

proses belajar akan berlangsung perkembangan jasmani dan mental siswa. Secara 

ringkas dirumuskan bahwa pendidikan merupakan faktor ektern bagi terjadinya 

belajar (Mudjiono dan Dimiyati, 2006:7).  

Minat Belajar 

“Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa aktifitas” (Djamarah, 2002:132). Rumusan lain tentang 

minat yakni “suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh” (Slameto, 2003:180). Dalam proses 

pembelajaran, ada beberapa indikator minat belajar yaitu sebagai berikut: 

1) Perasaan senang, yaitu meliputi: 

a) Pendapat siswa tentang pelajaran PKn. 

b) Kesan siswa terhadap guru PKn. 

c) Perasaan siswa saat mengikuti pelajaran PKn. 

d) Perasaan siswa saat belajar PKn  secara berkelompok. 

2) Perhatian, yaitu meliputi: 

a) Perhatian saat mengikuti pelajaran PKn. 

b) Perhatian siswa saat diskusi pelajaran PKn. 

c)  Kesadaran tentang belajar di rumah. 



 
 

d)  Langkah siswa setelah ia tidak masuk sekolah. 

e)  Kesadaran siswa untuk mengisi waktu luang. 

f)  Kesadaran siswa untuk bertanya. 

3) Konsentrasi, yaitu meliputi: 

a) Konsentrasi siswa saat mengikuti pelajaran PKn di sekolah. 

b) Konsentrasi siswa saat belajar pelajaran PKn di rumah (Djamarah, 

2002:157-159). 

 

Strategi Pembelajaran Snow Balling 

Strategi ini digunakan untuk mendapatkan jawaban yang dihasilkan dari 

diskusi peserta didik secara bertingkat. Dimulai dari kelompok terkecil kemudian 

dilanjutkan dengan kelompok yang lebih besar sehingga pada akhirnya akan 

memunculakan dua atau tiga jawaban yang telah disepakati oleh peserta didik 

secara berkelompok (Zaini dkk, 2008:58). Selain itu juga terdapat rumusan lain 

tentang strategi Snow Balling yaitu strategi ini digunakan untuk mendapatkan 

jawaban yang dihasilkan dari diskusi siswa secara bertingkat (Setiyadi dan 

Muhibbin, 2010:37).  Dalam menerapkan strategi pembelajaran Snow balling 

bervarisi proses pembelajaran, peneliti mencoba memvariasikan strategi Snow 

balling dengan peta konsep. Setelah terbentuk beberapa kelompok kemudian 

peserta didik diharuskan menyusun bahan materi yang telah disiapkan peneliti 

pada media yang telah tersedia setelah itu mempresentasikannya. 

 

Strategi Snow Balling Bervariasi untuk pembelajaran PKn 

“Pembelajaran didefinisikan sebagai perubahan dalam diri seseorang yang 

disebabkan oleh pengalaman” (Driscoll (2000) dalam Slavin, 2008:179). 

Sementara pembelajaran dapat didefinisikan: 

Suatu proses yang mana suatu kegiatan berasal atau berubah lewat reaksi 

dari suatu situasi yang aktivitas tersebut tidak dapat dijelaskan dengan dasar 

kecenderungan-kecenderungan reaksi asli, kematangan, atau perubahan-

perubahan sementara dari organism ( Hilgard dan Bower (1996) dalam 

Jogiyanto, 2006:12).  

 



 
 

Pendidikan kewarganegaraan selalu menyangkut dimensi pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai (values). Sejalan dengan ide pokok pendidikan 

kewarganegaraan yang bertujan membentuk warga negara yang ideal, yaitu warga  

negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai, sesuai dengan konsep 

dan prinsip pendidikan kewarganegaraan, maka dalam tiga dimensi di atas harus 

ada penekanan pembelajaran yang mengarah pada values, walaupun bukan berarti 

meniadakan dimensi kognitif dan keterampilan (Ikhsan dkk, 2006:3). 

 

METODE PENELITIAN 

Prosedur pelaksanaan PTK adalah “dilaksanakan melalui proses pengkajian 

berdaur yang terdiri dari empat (4) tahap yaitu (1) Perencanaan, (2) Tindakan, (3) 

Observasi, (4) Merefleksi (Aqib,2009:30-36). Dalam penelitian ini informan yang 

memberikan keterangan dan data-data yang diperlukan diantaranya adalah: 

1. Responden atau informan yaitu guru mata pelajaran PKn dan siswa kelas VIII 

A SMP Muhammadiyah 10 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012. 

2. Tempat dan peristiwa berlangsungnya aktivitas atau proses pembelajaran PKn 

kelas VIII A. Lokasinya adalah SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 

3. Dokumen atau arsip antara lain meliputi, silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), lembar pengamatan, LKS, hasil angket, serta daftar nama 

siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 10 Surakarta Tahun Ajaran 

2011/2012. 

Pengumpulan data merupakan hal yang utama dalam penelitian. Untuk 

mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan, perlu teknik pengumpulan 

data yang benar dan nyata (Sugiyono, 1997:75). Metode atau teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan kousioner/angket. 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data model alir. 

Berikut ini langkah-langkah teknik analisis data model alir menurut Miles dan 

Huberman (1992:15-19) adalah sebagai berikut. 

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan me-

lakukan observasi, angket, dan wawancara, tes dan dokumentasi dengan 



 
 

menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk 

menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data 

berikutnya. 

2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, trans-

formasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu 

pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti mulai 

memfokuskan wilayah penelitian. 

3. Penyajian data, yaitu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan pene-

litian dilakukan. Dalam penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, 

keterkaitan kegiatan atau tabel.  

4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti 

dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan me-

nyusun pola-pola pengarahan dan sebab-akibat. 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah 

(Arikunto,2006:160). Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

observasi, wawancara, dan angket. Jadi, instrumen penelitiannya, antara lain 

lembar pengamatan, buku pedoman wawancara, dan lembar angket. 

Penerapan strategi Snow Balling bervariasi sebagai upaya meningkatkan 

minat belajar siswa dalam proses pembelajaran PKn pada siswa kelas VIII A SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta tahun ajaran 2011/2012 memiliki beberapa 

keterbatasan penelitian, antara lain: 

1. Keterbatasan Tindakan 

Penelitian ini terbatas pada tindakan, yaitu dengan menggunakan strategi 

Snow Balling bervariasi. Peningkatkan minat belajar dalam proses pembelajaran 

terbatas pada tindakan penerapan strategi Snow Balling bervariasi. 

2. Keterbatasan Kelas 

Penerapan strategi Snow Balling bervariasi sebagai upaya meningkatkan 

minat belajar, terbatas di kelas VIII A SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. Belum 



 
 

tentu di kelas lain peningkatan minat belajar bisa terjadi, karena tergantung 

permasalahan kelas serta kondisi kelas.  

3. Keterbatasan Jenjang Pendidikan 

Penerapan strategi Snow Balling bervariasi sebagai upaya meningkatkan 

minat belajar dalam proses pembelajaran PKn terbatas pada jenjang pendidikan 

tertentu di SMP (Sekolah Menengah Pertama) kelas VIII. Apabila strategi Snow 

Balling bervariasi diterapkan di jenjang pendidikan yang lain hasilnya belum tentu 

berhasil. 

4. Keterbatasan Materi 

Penerapan strategi Snow Balling bervariasi sebagai upaya meningkatkan 

minat belajar dalam proses pembelajaran PKn terbatas pada materi tertentu yaitu 

materi proses pembuatan peraturan perundangan-undangan nasional. Apabila 

diterapkan pada materi yang lain, strategi ini belum tentu hasilnya sesuai yang 

diharapkan. 

5. Keterbatasan Siklus   

Penelitian ini menggunakan dua siklus. Pada siklus pertama hasil yang 

didapat 17 siswa (56,67%) yang berminat mengikuti pembelajaran, namun belum 

sesuai dengan indikator kinerja yang diharapkan. Pada siklus kedua peningkatan 

minat belajar siswa cukup signifikan terdapat 24 siswa (80%) yang minat belajar 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan strategi Snow Balling bervariasi. 

Setelah didapat hasil sesuai dengan indikator kinerja maka penelitian tindakan 

kelas berhenti pada siklus kedua ini. Kegiatan penelitian tindakan kelas bila 

dilakukan berulang kali akan menimbulkan kejenuhan pada peserta didik. 

 

HASIL PENELITIAN 

Melalui penerapan strategi pembelajaran Snow Balling bervariasi dapat 

meningkatkan minat belajar dalam proses pembelajaran PKn pada siswa kelas 

VIII A SMP Muhammadiyah 10 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012. Minat 

belajar siswa dalam proses pembelajaran PKn sesuai indikator yang telah 

ditetapkan sebelum penelitian hanya 7 siswa  (23,4%) dari 30 siswa. Selanjutnya 

peneliti menerapkan proses pembelajaran baru yaitu dengan menggunakan strategi 



 
 

pembelajaran Snow Balling, minat belajar  siswa pada siklus I meningkat menjadi 

17 siswa (56,7%). Kemudian peneliti mengadakan revisi, evaluasi, dan variasi 

untuk mendapatkan hasil akhir,  peneliti melaksanakan siklus II dan didapatkan 

hasil 24 siswa (80%)  yang mampu menunjukkan minat belajar yang sesuai 

dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. 

KESIMPULAN 

Dari rangkaian putaran penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan oleh 

peneliti terlihat adanya perubahan yang merupakan hasil penelitian dalam rangka 

usaha meningkatkan minat belajar siswa, siswa yang senang, perhatian, dan 

konsentrasi pada proses pembelajaran PKn. Dari penelitian yang telah dilakukan 

memberi kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peningkatan  minat belajar  siswa  dalam  pembelajaran  PKn melalui 

penerapan strategi Snow Balling bervariasi yang dapat dilihat dari beberapa 

indikator sebagai berikut :  

a. Adanya peningkatan minat belajar siswa yang dapat dilihat dari 

pencapaian seluruh indikator, Sebelum tindakan tercatat sebanyak 7 siswa 

(23,4%) dan setelah tindakan sebanyak  24 siswa (80%) dari 30 siswa. 

b. Minat belajar siswa secara keseluruhan sebelum tindakan 7 siswa  

(23,4%), siklus I 17 siswa (56,7%) dan, pada siklus II 24 (80%) siswa. 

Berdasarkan data tersebut maka dapat dilihat peningkatan sebesar 23,3% 

dari putaran I ke putaran II. Sementara itu, secara keseluruhan dari kondisi 

awal, putaran I, dan putaran II mengalami peningkatan sebesar 56,6%. 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang bersifat kolaboratif yang 

telah dilaksanakan, maka diajukan beberapa saran yaitu : 

1. Kepada kepala sekolah harus menjadi pemimpin perbaikan pembelajaran 

dengan melibatkan para guru, dan Kepala sekolah dapat melakukan 

pemantauan proses pembelajaran di kelas. Hal ini dapat digunakan untuk 

mengetahui situasi pembelajaran kelas dan masalah-masalah yang muncul 

dari masing-masing kelas dan berusaha mengatasi permasalahan tersebut 

tentunya bekerja sama dengan para guru  



 
 

2. Kepada  guru  kelas VIII A SMP Muhammadiyah 10 Surakarta hendaknya,  

mengenalkan  lebih  lanjut  strategi Snow Balling bervariasi dengan mengajar 

dalam pembelajaran PKn.  

3. Kepada  siswa  hendaknya  mampu  memberi  semangat  pada  diri  sendiri 

untuk lebih giat dan berminat dalam belajar, baik di rumah ataupun di 

sekolah. Sehingga dapat memperoleh kesuksesan belajar yang diinginkan, 

terutama kesuksesan belajar PKn.  

4. Kepada  peneliti  selanjutnya,  semoga penelitian  ini  dapat  bermanfaat bagi 

peneliti  selanjutnya  sebagai  bahan  referensi  untuk  melanjutkan  penelitian 

yang sejenis dengan penelitian ini. 
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