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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Permasalahan yang muncul dalam praktek kependidikan di sekolah 

menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan proses pembelajaran. 

Pembelajaran yang dilakukan di sekolah dasar pada umumnya secara 

klasikal, pembelajaran seperti itu menganggap semua siswa memiliki 

kemampuan yang sama. Padahal pada kenyataannya berbeda satu sama 

lain, ini terlihat dari hasil pembelajaran yang nilainya juga berbeda-beda. 

Mengajar tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa, 

tetapi merupakan kegiatan guru mendidik, mengajar, membimbing atau 

memfasilitasi siswa menemukan pengetahuan dan pengalaman belajar. 

Menurut S. Belen dalam Rusna RA (2003: 17) dalam mengajar 

mengembangkan potensi siswa yang beraneka ragam dan bukan 

menjadikan siswa sebagai penerima atau pemakai pasif ( konsumen ) ilmu 

pengetahuan yang dimiliki guru.  

Keaktifan siswa selama kegiatan pembelajaran merupakan salah 

satu indikator adanya keinginan siswa untuk belajar. Keaktifan siswa 

dalam belajar merupakan persoalan penting dan mendasar yang harus 

dipahami, disadari, dan dikembangkan oleh setiap guru dalam proses 

pembelajaran. Keaktifan belajar ditandai oleh adanya keterlibatan secara 

optimal, baik intelektual, emosi dan fisik. Siswa dikatakan aktif jika ia 

dalam proses  belajar selalu aktif dan selalu ingin tahu di tandai dengan 

seringnya bertanya baik kepada guru atau sesama teman mengenai hal-hal 

yang kurang dipahaminya, mampu mengerjakan tugas yang diberikan 

guru, mampu menjawab pertanyaan dari guru dan dalam proses 

pembelajaran tersebut siswa merasa senang.  
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Penulis menyadari betapa jauh berbeda pembelajaran yang selama 

ini dilakukan dengan uraian mengajar di atas. Setiap tujuan pembelajaran 

yang telah dirumuskan ketercapaiannya oleh siswa sering kali masih jauh 

dari apa yang diharapkan. Kegiatan pembelajaran lebih berorientasi pada 

guru, penulis masih menganggap fungsi utama mengajar adalah 

menyampaikan informasi tanpa memperhatikan bagaimana cara 

menyajikan informasi tersebut kepada siswa sehingga materi dapat di 

serap secara baik dan maksimal. Hasil dari tes pembelajaran yang 

demikian selalu tidak dapat mengarah  pada tujuan pembelajaran yang 

telah dirumuskan. Menyadari adanya kesenjangan antara kenyataan 

pencapaian tujuan dengan harapan yang dituangkan dalam tujuan 

pembelajaran, dirasakan ada masalah yang menghambat keberhasilan 

pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Sadar akan adanya masalah dan 

bercermin  pada pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan, maka 

penulis merefleksi hal-hal yang kurang mendukung untuk meningkatkan 

keaktifan belajar siswa dan mengidentifikasi masalah yang ada. Hasil 

identifikasi dan refleksi tersebut akan ditindak lanjuti dalam kegiatan 

perbaikan pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas ( PTK ). 

Dari hasil diskusi dengan teman sejawat terungkap adanya masalah 

yang terjadi dalam pembelajaran, yaitu pemahaman siswa terhadap konsep 

yang diajarkan rendah, siswa kurang bersungguh-sungguh dalam belajar, 

siswa cenderung pasif kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran 

dan hasil belajar siswa juga rendah. Pembelajaran dapat efektif jika 

menggunakan strategi yang tepat dan menggunakan media belajar yang 

tepat pula. 

Dari pengamatan yang penulis lakulan, maka penulis akan 

melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan keaktifan 

dalam pembalajaran sub tema aku dan teman baru melalui model 

pembelajaran snowball throwing pada siswa kelas 1A SDIT Al Firdaus 

Purwodadi tahun 2014/2015”. Penelitian tersebut dilakukan bertujuan 
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untuk meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran sub tema aku dan 

teman baru, dengan demikian diharapkan semua siswa dapat terlibat secara 

aktif dalam proses pembelajaran, tidak hanya pasif tetapi benar-benar 

terlibat secara aktif. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Yang menjadi sampel Penelitian Tindakan Kelas adalah: 

1. Keaktifan dalam pembelajaran sub tema aku dan teman baru  kelas 1A 

SDIT Al Firdaus Purwodadi tahun ajaran 2014/ 2015. 

2. Penerapan model snowball throwing dalam membantu proses 

pembelajaran pada sub tema aku dan taman baru pada siswa kelas 1A 

SDIT Al Firdaus Purwodadi. 

     

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah tersebut 

maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

“Apakah penggunaan  model pembelajaran snowball throwing dapat 

meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran sub tema aku dan teman 

baru pada siswa kelas 1A SDIT Al Firdaus Purwodadi tahun 

2014/2015”.  

D. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 
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            Untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

sub tema aku dan teman baru. 

b. Tujuan Khusus. 

           Untuk meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran sub tema 

aku dan teman baru melalui model pembelajaran snowball throwing 

pada siswa kelas 1A SDIT Al Firdaus Purwodadi Tahun 2014/2015. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis. 

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan pendidikan pada 

khususnya, maupun masyarakat pada umumnya mengenai 

keaktifan belajar. 

b. Mendapatkan teori baru tentang upaya meningkatkan keaktifan 

belajar melalui pendekatan model snowball throwing. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman penelitian 

berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

1) Dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa sub tema aku dan 

teman baru. 

2) Memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan. 
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b.  Manfaat Bagi guru 

1). Sebagai sarana perbaikan kinerja guru untuk dapat 

mengembangkan  penggunaan  metode pembelajaran. 

2).    Menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman bagi guru. 

3). Memberikan solusi guru lain dalam memecahkan masalah 

pembelajaran. 

c. Manfaat Bagi Sekolah 

1). Memberi masukan kepada penyelenggara dan pengelola 

sekolah dalam upaya memperbaiki dan merumuskan program 

sekolah ke depan. 

2).   Membantu sekolah untuk maju dan berkembang meningkatkan 

mutu pendidikan. 

3).   Meningkatkan belajar secara umum. 

 

 

 

  

    


