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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu proses yang strategis dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan faktor penentu dalam upaya peningkatan sumber daya 

manusia. Dengan pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan manusia yang 

berkualitas, berakhlak mulia dan mampu berkompetensi dalam perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga pengelolaan pendidikan harus 

dilakukan secara profesional untuk memperoleh hasil yang maksimal. 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

dibutuhkan dirinya dalam masyarakat, bangsa dan negara (UU Sisdiknas No.20 

Tahun 2003, pasal 1 ayat1). 

Sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan, banyak perhatian khusus 

yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu serta kualitas 

pendidikan. Salah satunya adalah dengan melakukan perubahan kurikulum. 

Kurikulum pendidikan yang terbaru adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 

merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yaitu KTSP. Dalam 

kurikulum 2013 tidak terdapat pemisahan mata pelajaran sebagaimana kurikulum 

sebelumnya, dalam proses pembelajaran menggunakan pembelajaran tematik 

terintegratif yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa muatan mata 

pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna dan konsep 

belajar yang utuh kepada peserta didik. 

Pendidikan yang berkualitas tidak hanya bergantung pada kurikulum yang 

dipakai, namun ada beberapa aspek antara lain, siswa, guru, metode dan strategi 

pembelajaran. Guru merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan. 

Karena guru terlibat secara langsung dalam proses pendidikan. Keberhasilan 
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pembelajaran tidak terlepas dari peranan guru dalam membina, mengarahkan, dan 

mengembangkan potensi peserta didik. 

Guru dalam kegiatan belajar mengajar dituntut untuk menciptakan kondisi 

belajar yang efektif. Untuk menciptakan kondisi belajar yang efektif guru harus 

mampu melibatkan partisipasi aktif siswa didalam proses pembelajaran dan 

meningkatkan mutu mengajarnya, dimulai dengan membuat rencana 

pembelajaran. Dalam rencana pembelajaran tersebut harus memperhatikan 

beberapa aspek diantaranya tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, materi, 

media, dan metode pembelajaran. Guru dalam membuat rencana harus memilih 

strategi pembelajaran yang tepat disesuaikan dengan tujuan, materi dan 

karakteristik peserta didik. Dengan pemilihan strategi yang tepat dapat mengemas 

pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan sehingga siswa akan 

termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan adanya motivasi pada 

diri siswa akan mendorong siswa untuk melakukan kegiatan belajar. 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di kelas IV B menunjukkan 

bahwa sebagian besar siswa memiliki motivasi belajar yang kurang. Hal ini 

terlihat dari sebagian besar siswa yang ramai sendiri ketika pembelajaran 

berlangsung. Kurangnya motivasi ini karena pembelajaran yang berlangsung 

kurang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Karena dalam proses 

pembelajaran guru masih menggunakan metode konvensional seperti ceramah. 

Guru belum menerapkan strategi pembelajaran yang variatif sehingga siswa 

dalam kegiatan belajar hanya mencatat, mendengarkan dan mengerjakan tugas-

tugas dari guru. 

Untuk mengantisipasi masalah tersebut agar tidak berkelanjutan perlu 

dicarikan strategi yang tepat. Salah satunya adalah dengan menerapkan strategi 

snowball throwing. Strategi snowball throwing merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif. Dimana dalam pelaksanaannya menggunakan latihan 

soal yang dirangkai dalam permainan bola-bola kertas yang kemudian dilempar 

dari satu siswa ke siswa yang lain. Dengan strategi snowball throwing dapat 

melibatkan partisipasi aktif siswa, mengembangkan kemampuan berpikir mandiri 

serta memudahkan siswa dalam memahami materi. Dengan penggunaan strategi 
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snowball throwing yang dikemas dalam bentuk permainan diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IV B. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memilih judul, 

“Peningkatan Motivasi Belajar Melalui Strategi Snowball Throwing Pada Tema 

Indahnya Negeriku Siswa Kelas IV B SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta 

Tahun Ajaran 2014/2015”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Guru masih menggunakan metode konvensional dalam pembelajaran. 

2. Rendahnya motivasi belajar siswa kelas IV B. 

3. Siswa kurang aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar. 

4. Sebagian besar siswa ramai sendiri ketika pembelajaran berlangsung. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini lebih terfokus 

dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai judul penelitian, maka 

penulis membatasi obyek-obyek penelitian ini sebagai berikut: 

1. Subyek Penelitian  

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah guru dan peneliti 

sebagai subyek pelaku tindakan dan siswa kelas IV B SD Muhammadiyah 1 

Ketelan Surakarta sebagai subyek penerima tindakan. 

2. Obyek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang dimaksud obyek penelitian adalah peningkatan 

motivasi belajar dengan menggunakan strategi snowball throwing pada tema 

Indahnya Negeriku dengan subtema Keindahan Alam Negeriku. 

3. Motivasi Belajar 

Strategi snowball throwing digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa pada tema Indahnya Negeriku dengan subtema 

Keindahan Alam Negeriku. 
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D. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: “Apakah penerapan strategi snowball throwing dapat 

meningkatkan motivasi belajar pada tema Indahnya Negeriku siswa kelas IV B 

SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta tahun ajaran 2014/2015?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Khusus 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi 

belajar pada Tema Indahnya Negeriku siswa kelas IV B SD Muhammadiyah 1 

Ketelan Surakarta Tahun ajaran 2014/2015. 

2. Tujuan Umum 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

a. Meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Tercapainya Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

c. Meningkatkan pemahaman siswa pada Tema Indahnya Negeriku. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk mengetahui secara pasti peranan strategi snowball throwing untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga sekolah dapat meningkatkan 

perbaikan dalam proses pembelajaran. 

b. Membantu penelitian yang akan datang tentang hal yang sama agar lebih 

sempurna. 

c. Menambah khasanah pengetahuan di dunia Ilmu Pengatahuan dan 

meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Memberikan masukan kepada sekolah dalam usaha perbaikan proses 

pembelajaran, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di 

sekolah. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan guru sebagai masukan 

dalam menentukan strategi mengajar yang dapat menjadi alternatif dalam 

pengajaran. 

c. Bagi Siswa 

Memudahkan siswa untuk memahami, dan mengerti apa yang disampaikan 

oleh guru, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 

 


