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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Efektivitas pembelajaran merupakan suatu pembelajaran yang 

memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan 

dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan harapkan oleh seorang 

guru. Pembelajaran yang sering terjadi di kelas masih didominasi guru, 

sehingga pembelajaran yang dilakukan di kelas kurang efektif, pencapaian 

efektivitas pembelajaran diperlukan sebuah strategi pembelajaran yang tepat 

sesuai kondisi siswa. 

 Kondisi siswa dalam proses pembelajaran memegang hal penting 

dalam pencapaian hasil yang optimal sehingga dibutuhkan strategi yang 

sesuai dengan kondisi siswa agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai 

dengan baik. Saat ini masih banyak guru yang menggunakan metode 

konvensional atau metode ceramah, siswa hanya sebagai pendengar yang 

setia dan tidak bisa aktif dalam proses pembelajaran, hal ini didukung oleh 

pernyataan dari Wina Senjana (dalam Tjipto Subadi, 2013) yang menyatakan 

strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus 

dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara 

efektif dan efisien. 

 Kedudukan strategi pembelajaran discovery merupakan salah satu 

upaya untuk mempertinggi proses interaksi guru dan siswa. Guru memberi 

beberapa petunjuk kepada siswa untuk membantu siswa menghindari jalan 

buntu, guru memberi pertanyaan atau mengungkapkan dilema yang 

membutuhkan pemecahan,penyediaan materi yang sesuai dan menarik, serta 

meningkatkan kemampuan siswa untuk mengemukakan pendapat dan berfikir 

kritis. 

  Melalui penggunaan strategi snowball throwing diharapkan dapat 

mempertinggi kualitas proses belajar mengajar yang pada akhirnya dapat 

mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa dan tujuan pembelajaran dapat 
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tercapai. Snowball Throwing atau yang sering dikenal dengan Snowball Fight 

merupakan pembelajaran yang diadopsi pertama kali dari game fisik dimana 

segumpal salju dilempar dengan maksud memukul orang lain (Miftahul 

Huda, 2013). 

 Guru saat melakukan proses pembelajaran harus mampu menciptakan 

pengelolaan kelas yang kondusif agar siswa tertarik dalam mengikuti 

pelajaran IPS. Pengelolaan kelas yang tidak kondusif akan berdampak negatif 

pada proses pembelajaran dan sulitnya tercapai tujuan pembelajaran IPS dan 

sebaliknya. Indikator kelas yang kondusif dibuktikan dengan giat dan 

asyiknya siswa belajar dengan penuh perhatian mendengarkan penjelasan dari 

guru yang sedang memberikan bahan pelajaran. 

  Namun pada kenyataannya siswa kurang memperhatikan guru saat 

menyampaikan materi pelajaran, banyak siswa yang sibuk sendiri dan gaduh 

saat guru menyampaikan materi pelajaran. Hal ini disebabkan karena strategi 

pembelajaran yang digunakan kurang tepat dan efektif saat melakukan 

pembelajaran IPS pada materi keunggulan iklim di Indonesia. 

 Materi yang akan digunakan untuk menguji strategi snowball 

throwing yaitu materi tentang keunggulan iklim di Indonesia. Siswa dituntut 

mampu membuat pertanyaan dan menjawabnya, sehingga strategi snowball 

throwing sangat tepat untuk dijadikan pemilihan strategi dalam materi 

keunggulan iklim di Indonesia, dan berdasarkan pembagian iklim matahari di 

Indonesia meliputi iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin atau kutub. 

Indonesia terletak di daerah yang beriklim tropis, keberadaan Indonesia yang 

terletak di daerah tropis sekaligus dipengaruhi oleh angin musim, maka 

Indonesia memiliki iklim tropis yang dapat menimbulkan bermacam-macam 

bencana. 

 Salah satu bencana yang diakibatkan daerah yang beriklim tropis 

adalah banjir, sebagaimana disajikan dalam gambar 1.1 Peta Kerawanan 

Banjir Daerah Aliran Sungai Kali Sengkarang Kabupaten Semarang.Banjir 

adalah aliran air yang tingginya melebihi muka air normal sehingga melimpas 

dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah disisi 
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sungai, penyebab banjir dapat disebabkan karena curah hujan yang tinggi, 

cara menanggulanginya dapat melalui reboisasi. 

Penelitian dilakukan di Sekolah SMP Negeri 1 Sambi, beralamatkan 

di Jalan Bangak-Simo, Km 07, Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali. 

Sekolah ini merupakah salah satu sekolah unggulan yang ada di Kabupaten 

Boyolali. Terbukti dengan jumlah siswa yang selalu meningkat pada tahun 

ajaran baru dan tidak mengalami penurunan siswa. Jumlah siswa keseluruhan 

dari kelas VII sampai kelas IX pada tahun 2014 mencapai 683 siswa. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengajukan solusi 

dengan melakukan penelitian yang berjudul: 

“  EFEKTIVITAS STRATEGI SNOWBALL THROWING 

PADA MATERI KEUNGGULAN IKLIM DI INDONESIA 

KELAS VIII SMP NEGERI 1 SAMBI BOYOLALI “ 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas,dapat 

diidentifikasi masalah yang timbul antara lain: 

1. Materi pembelajaran dalam materi pengaruh keunggulan iklim di 

Indonesia menuntut siswa untuk membuat satu butir pertanyaan dan 

melemparkannya keteman yang lain untuk dijawab dengan benar. 

2. Penggunaan strategi snowball throwing diharapkan siswa dapat 

membuat satu butir pertanyaan mengenai materi pembelajaran 

keunggulan iklim di Indonesia. 

C. Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah diperlukan agar peneliti lebih efektif, efisien, 

dan terarah, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini akan 

dibatasi pada:  

1. Penelitian yang dilakukan hanya di SMP Negeri 1 Sambi Boyolali 

kelas VIII. 

2. Penelitian ini hanya ditekankan pada penggunaan strategi snowball 

throwing dalam pencapaian tujuan materi pembelajaran keunggulan 

iklim di Indonesia. 
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D. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah yang dikemukakan diatas, maka perumusan masalah penelitian ini 

dituliskan sebagai berikut : 

1. Apakah strategi snowball throwing dapat digunakan mencapai tujuan 

pada materi pembelajaran keunggulan iklim di Indonesia? 

2. Apakah strategi snowball throwing lebih efektif dibandingkan dengan 

penggunaan metode konvensional? 

E. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui apakah strategi snowball throwing  dapat digunakan 

untuk mencapai tujuan pada materi pembelajaran keunggulan iklim di 

Indonesia, dan 

2. Mengetahui apakah strategi snowball throwing lebih efektif 

dibandingkan dengan penggunaan metode konvensional. 

F. Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan mengenai strategi pembelajaran yang digunakan 

oleh guru dalam proses pembelajaran bagi guru SMP Negeri1 Sambi 

Boyolali dan bagi mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

b. Masukan kepada pihak sekolah sebagai tempat penelitian untuk 

menekankan kepada guru supaya menggunakan strategi yang variatif 

dalam mencapai tujuan pembelajaran sesuai yang diinginkan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

 Meningkatkan penggunaan strategi pembelajaran yang variatif 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
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b. Bagi Guru 

  Untuk memberikan masukan tentang pentingnya 

 penggunaan  strategi pembelajaran yang tepat dalam rangka 

 memperbaiki proses  pembelajaran agar lebih baik dan 

 berkualitas. 

c. Bagi Siswa 

 Diharapkan dapat mendorong siswa agar lebih termotivasi 

dalam kegiatan belajar. 

d. Bagi Peneliti selanjutnya 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan 

bermanfaat sebagai pedoman untuk penelitian berikutnya yang sejenis 

mengenai strategi snowball throwing. 
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Gambar 1.1. Peta Kerawanan Banjir Daerah Aliran Sungai Kali Sengkarang Kabupaten Semarang
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