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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu upaya mewariskan nilai, 

yang akan menjadi penolong dan penuntun dalam menjalani kehidupan 

dan sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban manusia. 

Pendidikan merupakan pilar-pilar untuk membentuk generasi yang cerdas, 

generasi yang berilmu dan generasi yang mempunyai wawasan luas. 

Pendidikan menjadi penuntun untuk memperbaiki derajat, martabat dan 

nasib manusia. 

Menurut Utomo Dananjaya berpendapat, “tujuan pendidikan sebagai 

memelihara nilai-nilai yang sudah dipercaya mapan, telah teruji sejarah 

bahwa nilai-nilai tersebut benar. Benar karena berdasarkan agama, benar 

karena berdasarkan ilmu, dan benar karena berdasarkan tradisi”.1 

Pendidikan adalah hal yang sangat kompleks, dan pendidikan 

menjadi salah satu dari tolak ukur kemajuan sebuah negara. Oleh karena 

itu keberhasilan proses belajar mengajar sangatlah penting.  Hal itu dapat 

terwujud jika proses belajar mengajar mampu mengoptimalkan segala 

potensi yang dimilki, salah satunya adalah peserta didik. 

Abu Ahmadi dan Widodo Surpiyono berpendapat, “Dalam 

keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan 

                                                           
1
 Utomo Dananjaya, Media Pembelajaran Aktif, (Jakarta: Nuansa: 2010), hlm. 11. 
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kegiatan yang paling pokok. Itu berarti berhasil atau tidaknya pencapaian 

tujuan pendidikan banyak tergantung pada bagaimana proses belajar 

yang dialami oleh murid sebagai anak didik”.2 

Begitu juga dalam kegiatan belajar mengajar, dalam hal ini siswa 
mempunyai hak dan kebebasan untuk bersuara, berpendapat atau 
beragumen di dalam kelas yang berkaitan dengan materi pelajaran di 
kelas. Saat berlangsungnya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 
seharusnya yang aktif bukanlah gurunya saja, dimana siswa hanya 
dianggap sebagai suatu benda yang pasif, yang hanya 
mendengarkan dan mematuhi apa yang disampaikan oleh guru. 
Tetapi seharusnya dalam proses KBM antara siswa dan guru secara 
seimbang dan bersama-sama berinteraksi secara aktif, dalam 
transfer ilmu pengetahuan baik dari guru ke siswa atau sebaliknya 
dari siswa ke guru dan dapat juga transfer ilmu antar siswa satu ke 
siswa yang lainnya. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
adalah kurikulum yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-
masing satuan pendidikan. Prinsip-prinsip pengembangan 
Kurikulum.3 

 
Di MI. Al-Ishlah Palembang proses belajar mengajar cenderung 

masih didominasi oleh guru. Siswa tidak terlalu aktif sehingga seringkali 

muncul kejenuhan-kejenuhan pada siswa. Hal ini terlihat dari lemahnya 

respon siswa terhadap stimulus-stimulus yang diberikan guru, baik berupa 

pertanyaan atau stimulus yang lain. Siswa terlihat tidak terlalu 

memperdulikan  proses pembelajaran karena mereka tidak terlalu tertarik 

dengan metode pembelajaran monoton yang membosankan. 

Guru seringkali menemui kendala didalam menentukan metode 

belajar yang sesuai dengan materi atau bahan ajar yang akan 

disampaikan. Guru masih terpaku dengan model pembelajaran klasik 

yang itu-itu saja seperti ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab dan 
                                                           

2
 Abu Ahmadi dan Widodo Surpiyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta:  

2004), Hlm. 125 
3
 PERMENDIKNAS,Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum,No.22 Tahun 2006 



3 

 

 

 

model yang biasa dilakukan sebagian besar guru-guru kita. Hal ini tidak 

bisa dianggap sepele, karena jika terjadi terus-menerus maka kejenuhan 

tersebut akan mengakibatkan siswa tidak mau untuk belajar dan bisa 

menjadi penghambat daya serap siswa sehingga prestasi mereka tidak 

akan sesuai harapan.  

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diberikan sejak SD sampai 

SLTA. Dengan pendidikan PKn seseorang akan memiliki kemampuan 

untuk mengenal dan memahami karakter dan budaya bangsa serta 

menjadikan warga negara yang siap bersaing di dunia internasional tanpa 

meninggalkan jati diri bagsa. Melalui PKn setiap warga negara dapat 

mawas diri dengan perkembagan teknologi informasi dan komunikasi 

dewasa ini yang memberi dampak positif dan negatif. PKn juga 

bermanfaat untuk membekali peserta didik agar memiliki kemampuan 

untuk mengelola dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada 

keadaan yang selalu berubah , tidak pasif dan kompetitif. 

Menurut Paul Suparno berpendapat bahwa PKn dianggap ilmu yang 
sukar dan sulit dipahami. PKn adalah pelajaran formal yang berupa 
sejarah masa lampau, perkembangan sosial budaya, perkembangan 
teknologi, tata cara hidup bersosial, serta peraturan kenegaraan. 
Begitu luasnya materi PKn menyebabkan peserta didik sulit untuk 
diajak berfikir kritis dan kreatif dalam menyikapi masalah yang 
berbeda. Sementara anak sekolah dasar tahap berfikir mereka masih 
belum formal, karena mereka baru berada pada tahap operasional 
konkret.4 

 
Pada MI. Al-Ishlah  Palembang dimana pembelajaran PKn selama ini 

disampaikan dengan metode ceramah, dan pemberian tugas. Hasil belajar 

                                                           
4
 Paul Suparno, Teori Perkembangan Kognitif Jean Pieget, 

(Yogyakarta:Kansius,2000),hlm 65 
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yang selama ini berlangsung yakni rendahnya nilai rata-rata siswa serta 

rendahnya presentasi kriteria ketuntasan minimal (KKM). Hal itu 

disebabkan karena kurang siswa yang terlibat dalam proses pembelajaran 

di kelas sehingga berdampak pada tingkat hasil belajar siswa lebih 

rendah, tentunya disebabkan cara yang digunakan guru dalam mengajar 

atau yang sering disebut penggunaan metode. 

Keberhasilan dalam proses belajar salah satunya ditentukan oleh 

kreativitas siswa itu sendiri. Dalam konteks ini Ahmad Rohani dan Abu 

Ahmadi menyatakan bahwa “ Prestasi belajar itu hanya mungkin diperoleh 

jika siswa dengan keaktifannya sendiri berinteraksi dengan 

lingkungannya.”5 Aktivitas siswa tidak hanya mendengar dan mencatat 

seperti lazim terdapat di sekolah-sekolah tradisional,6 

Pada dasarnya tidak ada metode mengajar yang paling baik, sebab 

setiap metode mengajar yang digunakan pasti memiliki kelemahan dan 

kelebihan. Oleh karena itu, dalam mengajar dapat digunakan berbagai 

metode sesuai materi yang diajarkan. Pengalaman belajar secara 

kooperatif akan menghasilkan keyakinan yang lebih kuat bahwa 

seseorang merasa disukai, diterima oleh siswa lain, Menurut wawancara 

dan observasi baik dari guru kelas maupun siswa, proses pembelajaran di 

MI. Al- Ishlah Palembang, guru masih banyak menggunakan metode yang 

didominasi metode ceramah yang menjadikan guru sebagai pusat 

                                                           
5
 Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi,Pengelolaan Pengajaran,(Jakarta:Reneka 

Cipta,1995.hal.6) 
6
 Sadiman Am,Interaksi dan Motivasi Mengajar,(Jakarta:Raja Grafindo 

Persada,2001),hal.98-99 
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kegiatan belajar mengajar atau teacher centered. Hal ini menyebabkan 

siswa menjadi kurang aktif selama kegiatan belajar berlangsung. Siswa 

pada umumnya hanya mendengarkan, membaca dan menghafal informasi 

yang diperoleh, sehingga konsep yang tertanam tidak kuat. Di dalam 

pembelajaran pun siswa belum banyak yang berani bertanya atau 

berpendapat. Selain itu hanya beberapa anak saja yang berani 

mengemukakan pendapatnya sehingga terjadi pendominasian bagi anak – 

anak yang lainnya yang cenderung pasif. Dengan kata lain bahwa 

keterampilan proses siswa belum berkembang atau belum dimaksimalkan 

dengan sepenuhnya.  

Berdasarkan wawancara dengan guru, pembelajaran kurang berhasil 

dengan ditandai prestasi atau nilai yang dicapai oleh siswa dalam 

pembelajaran masih  kurang memuaskan. Hal ini banyak ditemukan pada 

siswa kelas IV MI. Al-Ishlah Palembang, sehingga banyak permasalahan-

permasalahan yang dihadapi oleh siswa dalam mempelajari berbagai 

bidang studi yang lain. 

Pada mata pelajaran PKn materi Jenis-Jenis Kebudayaan Indonesia 

siswa kelas IV MI. Al-Ishlah Palembang sebelum menggunakan metode 

belajar yang efektif siswa masih belum mengerti dan paham jenis-jenis 

kebudayaan yang dimiliki Negara Indonesia, sehingga prestasi yang 

dicapai pada mata pelajaran ini sangat kurang memuaskan.  
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 Beberapa faktor yang menjadi penyebab kesulitan siswa dalam 

pembelajaran:  

1. siswa kurang latihan;  

2. kemampuan guru yang kurang dalam menggunakan media 

pembelajaran;  

3. metode dan sistem kegiatan belajar mengajar yang monoton 

dan kurang menarik, sehingga siswa bosan. 

Keberhasilan dalam proses belajar salah satunya ditentukan oleh 

kreativitas siswa itu sendiri. Dalam konteks ini Ahmad Rohani dan Abu 

Ahmadi menyatakan bahwa “ Prestasi belajar itu hanya mungkin diperoleh 

jika siswa dengan keaktifannya sendiri berinteraksi dengan 

lingkungannya.”7 Aktivitas siswa tidak hanya mendengar dan mencatat 

seperti lazim terdapat di sekolah-sekolah tradisional,8 

Metode mengajar merupakan teknik yang harus dikuasai guru untuk 

menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, agar pelajaran 

tersebut dapat diterima, dipahami dan digunakan oleh siswa dengan baik. 

Dalam memilih metode mengajar harus disesuaikan dengan tujuan 

pengajaran, materi pelajaran dan bentuk pengajaran (individu dan 

kelompok). Metode mengajar ada berbagai macam misalnya : ceramah, 

diskusi, demonstrasi, inquiri, kooperatif (kelompok) dan masih banyak 

yang lainnya. 

                                                           
7
 Op Cit, Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi, hlm.6 

8
 Op Cit, Sadiman Am,hal.98-99 
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Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu metode 

pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa untuk mendapatkan 

pengalaman belajar. Yaitu metode yang memuat pengalaman belajar dan 

keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar.  

Salah satu metode yang dapat memuat keaktifan dan pengalaman 

belajar siswa tersebut adalah model pembelajaran  Snowball Throwing 

Prinsipnya model pembelajaran kooperatif tipe ini membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok mempunyai satu orang ketua 

yang akan bertugas untuk menjelaskan materi yang diberikan guru 

kepada anggota kelompoknya. Lalu tiap siswa menulis satu pertanyaan 

dan dilempar seperti bola salju kepada siswa yang lain. 9 

Dengan dasar latar belakang inilah maka dilakukan penelitian 

dengan judul “ Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi 

Jenis-Jenis Budaya Indonesia Melalui Metode Snowball Throwing Pada 

Mata Pelajaran PKn di Kelas IV MI. Al-Ishlah Palembang”.  

 
B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fakta yang menyatakan siswa 

mengalami kesulitan dalam berbicara disebabkan oleh beberapa faktor 

yaitu ; 

1. Pelajaran PKn yang diberikan oleh guru masih menggunakan 

metode ceramah, mencatat, dan mendikte. 

                                                           
9
 Widowati, Budijastuti. 2001 Pembelajaran Kooperatif. Surabaya : Universitas 

Negeri Surabaya. 
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2. Siswa belum dilibatkan langsung dalam pembelajaran. 

Pembelajaran hanya berpusat pada guru dan siswa menjadi 

pasif dalam pembelajaran. 

3. Guru belum menggunakan metode yang bervariasi sehingga 

pembelajaran terkesan monoton dan kurang menarik. 

4. Kurang interaktifnya guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran. 

5. Adanya siswa yang belum berkonsentrasi dalam pembelajaran 

dan suasana pembelajaran yang terkesan membosankan. 

 
C. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan judul, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Apakah dengan menggunakan metode Snowball Throwing dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi jenis-jenis budaya indonesia 

Pada Mata Pelajaran PKn di Kelas IV MI. Al-Ishlah Palembang” 

 
D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka 

yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : Mengetahui penerapan 

metode Snowball Throwing dalam hasil belajar siswa pada materi jenis-

jenis budaya indonesia Pada Mata Pelajaran PKn di Kelas IV MI. Al-Ishlah 

Palembang. 
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E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah ; 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan metode Snowball Throwing , guru dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas IV MI. Al-Ishlah Palembang, serta 

mendapatkan perkembangan ilmu yang telah kita terapkan, dengan 

mererapkan metode Snowball Throwing siswa dapat termotivasi 

sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Siswa belajar lebih aktif dengan menggunakan Snowball 

Throwing dalam pembelajaran. 

2) Sebagai bahan masukan agar siswa lebih kreatif lagi dalam 

menuangkan ide-ide, gagasan (pendapat) serta pikirannya 

dalam berbicara. 

b. Bagi Guru 

1) Guru melatih dan mengembangkan keterampilan siswa 

terutama dalam meningkatkan hasil belajar siswa serta 

mewariskan pada anak didiknya. 

2) Memberikan alternatif pilihan penggunaan teknik sehingga 

guru lebih kreatif lagi dalam mengembangkan dan 

menggunakan teknik pembelajaran. 
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c.  Bagi Sekolah 

Upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah yang 

dijadikan tempat penelitian. Serta dapat meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah 

tersebut mempunyai daya jual yang tinggi dimata masyarakat. 

d. Bagi Peneliti 

1) Sebagai bahan pertimbangan dan kajian bagi peneliti 

selanjutnya yang ingin meneliti tentang permasalahan yang 

sama.  

2) Menambah wawasan bagi peneliti sebagai bekal untuk 

meningkatkan profesionalisme untuk calon guru masa akan 

datang dan ingin mengetahui seberapa besar pengaruh 

metode Snowball Throwing dalam meningkatkan hasil 

belajar. 

 
F. Kajian Pustaka  

Penelitian tindakan yang ditulis oleh saudari Rita Aswani dengan 

judul “Penerapan Model Pembelajaran  Snowball Throwing Terhadap 

Peningkatan Hasil Belajar IPS Materi Koperasi Pada Siswa Kelas IV MI. 

Jabal Noer Tanjung Menang Tahun 2013” hasil penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti membuktikan bahwa prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS dengan metode Snowball Throwing meningkat. Peningkatan 
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ini dapat dilihat dari presentasi kesiapan dan ketuntasan belajar siswa 

dalam pembelajaran pada tahap pra siklus, siklus I, siklus II.10 

Kemudian skripsi saudara Nopriyadi “Upaya Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika Melalui Motode Snowball 

Throwing  Di Kelas IV MI. Hijriah 1 Palembang. Kesimpulan dari penelitian 

ini  adalah melalui metode Snowball Throwing  dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Matematika dengan menggunakan 

metode Snowball Throwing pada siswa kelas IV MI.Hijriah 1 Palembang, 

metode pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah suatu 

pembelajaran. 11 

Dari beberapa penelitian di atas, belum ada yang  membahas 

tentang penerapan metode Snowball Throwing dalam hasil belajar siswa 

pada materi jenis-jenis budaya indonesia Pada Mata Pelajaran PKn di 

Kelas IV MI. Al-Ishlah Palembang. 

 

G. Kerangka Teori 

1. Hasil Belajar 

Abu Ahmadi dan Widodo Surpiyono berpendapat bahwa “Belajar 

merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau 

                                                           
10

 Rita Aswani,Skripsi, Penerapan Model Pembelajaran  Snowball Throwing 

Terhadap Peningkatan Hasil Belajar IPS Materi Koperasi Pada Siswa Kelas IV MI. Jabal 
Noer Tanjung Menang Tahun 2013 

11
    Nopriyadi, Skripsi, Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Matematikan Melalui Metode Snowball Throwing Pada Siswa Kelas VI MI. Hijriah 1 
Palembang Tahun 2013 
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tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, tetapi lebih luas dari itu yaitu 

mengalami”.12 

Menurut Agus Suprijono Belajar adalah bentuk pengalaman. 
Pengalaman pada dasarnya adalah hasil dari interaksi antara 
peserta didik dengan lingkunganya.13 

 
 

Hasil belajar adalah hasil usaha belajar yang berupa nilai-nilai 

sebagai ukuran kecakapan dari usaha belajar yang telah dicapai 

seseorang dalam kurun waktu atau periode tertentu.14 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ”Hasil belajar merupakan “ 

penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan melalui 

mata pelajaran”, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai 

yang diberikan oleh guru.15 

Dalam konteks ini H.M.Arifin mengatakan bahwa :  

Belajar merupakan suatu kegiatan anak didik dalam menerima, 
menanggapi, serta menganalisa bahan-bahan pelajaran yang 
disajikan oleh guru yang berakhir pada kemampuan anak menguasai 
bahan pelajaran yang disajikan itu, dengan kata lain belajar adalah 
suatu rangkaian proses kegiatan respon yang terjadi dalam suatu 
rangkaian belajar mengajar yang berakhir pada terjadinya perubahan 
tingkah laku baik jasmani maupun rohaniah akibat pengamalan atau 
pengetahuan yang diperoleh.16 

 
Menurut  Nana Sudjana jenis Hasil belajar siswa ada tiga,yaitu : 

a. Jenis keberhasilan belajar bidang kognitif, yang meliputi 
pengetahuan hafalan, pemahaman, penerapan, analisis sentisis, 
dan evaluasi. 

                                                           
12

 H. Abu Ahmadi dan Widodo Surpiyono, Op. cit, Hlm. 27 
13

 Agus Suprijono, Cooperative Learning, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2009), Hlm.5 
14

 www.google.com/belajar psikologi/ pengertian-prestasi-belajar, 25 Maret 2013 
       

15
 Nana Sudjana,Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar,(Bandung: Sinar Baru 

Algensindo,2000),hal.52-54 

       
16

 H.M.Arifin,Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan 
keluarga,( Jakarta:Bulan BIntang,1976)hal 162-163 

http://www.google.com/belajar%20psikologi/
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b. Jenis keberhasilan belajar bidang afektif, yang terdiri dari 
receving, yakni semacam kepekaan terhadap rangsangan dari  
luar, responding atau jawaban yakni reaksi yang diberikan atas 
rangsangan yang datang,valuing atau penilaian , orientasi atau 
karakteristik nilai atau internalisasi nilai. 

c. Jenis keberhasilan belajar bidang  psikomotorik,yang meliputi 
gerakan reflek, keterampilan pada gerakan-gerakan dasar 
kemampuan perceptual termasuk didalamnya membedakan 
kemampuan bidang fisik, gerakan-gerakan  skil,serta gerakan 
ekspresif dan interpretative.17 

 
 

Indikator yang menjadi petunjuk bahwa suatu proses belajar 

mengajar dapat berhasil adalah hal-hal sebagai berikut : 

a. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai 

prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok. 

b. Perilaku yang digariskan dalam tujuan instruksional khusus telah 

dicapai siswa , baik secara individual maupun kelompok.18 

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama 

yakni faktor dari dalam diri siswa itu dan faktor yang datang dari luar diri 

siswa atau faktor lingkungan. Faktor yang datang dari diri siswa terutama 

kemampuan yang dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali 

pengaruhnya terhadap hasil belajar yang dicapai.19 

Disamping faktor kemampuan yang dimiliki siswa, juga ada faktor 

lain, seperti motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan 

belajar, ketekunan, sosial ekonomi, faktor fisik dan psikis. Dalam sistem 

pendidikan nasional rumusan tujuan pendiikan, baik tujuan kurikuler 

                                                           
17

 Ibid 
18

 Moh.Uzer Usman,Dra.Lilis Setiawati,Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar 
Mengajar, ( Bandung:PT Remaja ROsdakarya,1993)hlm.8. 

19
 Nana Sudjana.Op Cit, hlm 20-38 
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maupun tujuan instruksional, menggunakan hasil belajar dari Bloom yang 

secara garis besar membaginya dalam tiga ranah yaitu ranah kognitif, 

ranah afektif dan ranah psikomotor. 

2. Kebudayaan Indonesia 

a. Pengertian Kebudayaan Indonesia 

Kata budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 
sebagai pikiran, akal budi atau adat-istiadat. Secara tata bahasa, 
pengertian kebudayaan diturunkan dari kata budaya yang cenderung 
menunjuk pada pola pikir manusia. Kebudayaan sendiri diartikan 
sebagai segala hal yang berkaitan dengan akal atau pikiran manusia, 
sehingga dapat menunjuk pada pola pikir, perilaku serta karya fisik 
sekelompok manusia20. 

 
 

Sedangkan definisi kebudayaan menurut Koentjaraningrat 

sebagaimana dikutip Budiono K, menegaskan bahwa, “menurut 

antropologi, kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, 

tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan 

bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar”21. Pengertian 

tersebut berarti pewarisan budaya-budaya leluhur melalui proses 

pendidikan.  

Budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan 

lokal, maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia 

sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. 

Istilah kebudayaan merupakan tejemahan dari istilah culture dari 

bahasa Inggris. Kata culture berasal dari bahasa latin colore yang berarti 

                                                           
20

 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: 
Widya Karya, 2005).hlm 387 

21
http://www.referensimakalah.com/2012/11/pengertian-budaya-

dankebudayaan.html 
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mengolah, mengerjakan, menunjuk pada pengolahan tanah, perawatan 

dan pengembangan tanaman dan ternak. Upaya untuk mengola dan 

mengembangkan tanaman dan tanah inilah yang selanjutnya dipahami 

sebagai culture22. 

Beberapa pengertian kebudayaan berbeda dengan pengertian di atas, 

yaitu: 

1) Kebudayaan adalah cara berfikir dan cara merasa yang 

menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan sekelompok 

manusia yang membentuk kesatuan sosial (masyarakat) dalam 

suatu ruang dan waktu. 

2) Kebudayaan sebagai keseluruhan yang mencakup pengetahuan 

kepercayaan seni, moral, hukum, adat serta kemampuan serta 

kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota 

masyarakat. 

3) Kebudayaan merupakan hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. 

Karya yaitu masyarakat yang menghasilkan tekhnologi dan 

kebudayaan kebendaan yang terabadikan pada keperluan 

masyarakat. Rasa yang meliputi jiwa manusia yaitu 

kebijaksanaan yang sangat tinggi di mana aturan 

kemasyarakatan terwujud oleh kaidah-kaidah dan nilai-nilai 

sehingga denga rasa itu, manusia mengerti tempatnya sendiri, 

bisa menilai diri dari segala keadaannya. 

                                                           
22

 http://muhamadganifharuman.blogspot.com/2014/03/pengertian-kebudayaan-

dan-7-unsur.html 
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Kebudayaan Indonesia adalah hasil karya, rasa dan cipta 

masyarakat Indonesia, yang mencakup pengetahuan kepercayaan seni, 

moral, hukum, adat serta kemampuan serta kebiasaan yang berasal dari 

berbagai daerah di seluruh pelosok Indonesia. 

b. Jenis-jenis Budaya Indonesia 

Kebudayaan daerah tercermin dalam berbagai aspek kehidupan 

masyarakat di seluruh daerah di Indonesia. Setiap daerah memilki ciri 

khas kebudayaan yang berbeda. Berikut ini beberapa kebudayaan 

Indonesia berdasarkan jenisnya: 

1) Rumah Adat 

Indonesia adalah negara yang mempunyai suku bangsa serta 

kebudayaan yang beragam, termasuk salah satunya rumah adat. 

Setiap daerah di Indonesia memiliki rumah adat dengan ciri khas dan 

nama rumah adat, nama-nama rumah adat di seluruh daerah 

Nusantara dapat di lihat di tabel berikut : 

Tabel 1 

Nama-Nama Rumah Adat di Seluruh Daerah Nusantara 

No Propinsi Nama Rumah Adat 

1 Aceh  Rumah Krong Bade 

2 Sumatera Utara Rumah Balai Batak Toba 

3 Sumatera Barat  Rumah Gadang 

4 Riau Selaso jatuh Kembar 

5 Jambi Rumah Panggug 

6 Sumatera selatan Rumah LImas 

7 Lampung  Nuwo Sesat 

8 Jakarta  Rumah Kebaya 

9 Jawa Barat Rumah Kesepuhan 

10 Yogyakarta Bangsal Kencono 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rumah_Krong_Bade&action=edit&redlink=1
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11 Jawa tengah dan Jawa Timur Rumah Joglo 

12 Bali Gapura Candi Bentar 

13 Nusa Tenggara Rumah Dalam Loka Samawa 

14 Kalimantan Rumah Panjang 

15 Sulawesi Istana Buton 

16 Gorontalo Bandayo Po Boide 

17 Maluku Balieu 

18 Papua Honai 

 

2) Upacara Adat 

Upacara adat merupakan suatu bentuk tradisi yang bersifat turun-

temurun yang dilaksanakan secara teratur dan tertib menurut adat 

kebiasaan masyarakat dalam bentuk suatu rangkaian aktivitas 

permohonan sebagai ungkapan rasa terima kasih. Selain itu, upacara 

adat merupakan perwujudan dari sistem kepercayaan masyarakat yang 

mempunyai nilai-nilai universal, bernilai sakral, suci, relijius, dilakukan 

secara turun-temurun serta menjadi kekayaan kebudayaan nasional. 

Unsur-unsur dalam upacara adat meliputi: tempat upacara, waktu 

pelaksanaan, benda-benda/peralatan dan pelaku upacara yang meliputi 

pemimpin dan peserta upacara. 

Jenis-jenis upacara adat di Indonesia antara lain: Upacara 

kelahiran, perkawinan, kematian, penguburan, pemujaan, pengukuhan 

kepala suku dan sebagainya. 

Beberapa upacara adat tradisional yang dilaksanakan masyarakat 

antara lain: Tabuik di Sumatera Barat, Ruwatan, Kenduri, Grebegan di 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Adat_kebiasaan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Adat_kebiasaan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Universal
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebudayaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelahiran
http://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kematian
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kepala_suku&action=edit&redlink=1
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Jawa Tengah dan Yogyakarta, Ritual Tiwah masyarakat Dayak 

Kalmantan Tengah, Ngaben di Bali, dan Bekar Batu di Papua23. 

3) Lagu dan Tarian Daerah 

Lagu dan tarian daerah adalah lagu atau tarian yang berasal dari 

suatu daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan baik oleh rakyat 

daerah tersebut maupun rakyat lainnya. Pada umumnya pencipta lagu 

daerah ini tidak diketahui lagi alias noname. 

Selain lagu daerah, Indonesia juga memiliki beberapa lagu 

nasional atau lagu patriotik yang dijadikan sebagai lagu penyemangat 

bagi para pejuang pada masa perang kemerdekaan. 

Perbedaan antara lagu kebangsaan dengan lagu patriotik adalah 

bahwa lagu kebangsaan ditetapkan secara resmi menjadi simbol suatu 

bangsa. Selain itu, lagu kebangsaan biasanya merupakan satu-satunya 

lagu resmi suatu negara atau daerah yang menjadi ciri khasnya. Lagu 

Kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh 

Wage Rudolf Soepratman.24 

4) Pakaian dan Makanan Adat 

Pakaian Adat Tradisional Indonesia merupakan salah satu 

kekayaan budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia dan banyak dipuji 

oleh negara-negara lain. Dengan banyaknya suku-suku dan provinsi 

                                                           

23
Direktorat Sejarah dan Nilai Tradsional, Kongres Kebudayaan 1991: 

Kebudayaan Nasional Kini dan di Masa Depan 

 
24

 Ibid  

http://id.wikipedia.org/wiki/Lagu
http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Populer&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia_Raya
http://id.wikipedia.org/wiki/Wage_Rudolf_Soepratman
http://www.azamku.com/pakaian-adat-tradisional-indonesia.html
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yang ada di wilayah negara Indonesia, maka otomatis pula banyak 

sekali macam-macam baju adat yang dipakai oleh masing-masing suku 

di seluruh provinsi Indonesia.Karena dari banyaknya suku-suku yang 

ada di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan ataupun 

dalam mengenakan Pakaian Adat tersebut. 

Pakaian adat atau yang biasa disebut pakaian tradisional dari 

masing-masing provinsi ini memiliki suatu cerita masing-masing 

Pakaian tradisional aceh biasa disebut Ulee Balang. Pakaian tersebut 

biasanya digunakan oleh para raja dan keluarganya. akaian tradisional 

Sumatera Utara biasa disebut dengan Ulos. Pakaian adat Ulos 

dianggap oleh masyarakat suku Batak Karo sebagai ajimat yang 

mempunyai daya magis terte Pakaian tradisional Sumatera Barat di 

bagi menjadi 2 yaitu Pakaian Penghulu dan Pakaian Adat Bundo 

Kanduang yang terdapat di daerah Minangkabau Sumatra Barat.ntu. 

Pakaian tradisional masyarakat Sumatera Selatan biasa disebut 

dengan nama Aaesan Gede. Baju adat ini terinspirasi dari zaman 

kerajaan Sriwijaya yang dulunya berjaya di daerah Sumatera Selatan. 

Masakan Indonesia merupakan pencerminan beragam budaya 

dan tradisi berasal dari kepulauan Nusantara yang terdiri dari sekitar 

6.000 pulau dan memegang tempat penting dalam budaya nasional 

Indonesia secara umum dan hampir seluruh masakan Indonesia kaya 

dengan bumbu berasal dari rempah-rempah seperti kemiri, cabai, temu 

kunci, lengkuas, jahe, kencur, kunyit, kelapa dan gula aren dengan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Nusantara
http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiri
http://id.wikipedia.org/wiki/Cabai
http://id.wikipedia.org/wiki/Temu_kunci
http://id.wikipedia.org/wiki/Temu_kunci
http://id.wikipedia.org/wiki/Lengkuas
http://id.wikipedia.org/wiki/Jahe
http://id.wikipedia.org/wiki/Kencur
http://id.wikipedia.org/wiki/Kunyit
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa
http://id.wikipedia.org/wiki/Gula_aren
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diikuti penggunaan teknik-teknik memasak menurut bahan dan tradisi-

adat yang terdapat pula pengaruh melalui perdagangan yang berasal 

seperti dari India, Tiongkok, Timur Tengah, dan Eropa. 

Pada dasarnya tidak ada satu bentuk tunggal "masakan 

Indonesia", tetapi lebih kepada, keanekaragaman masakan regional 

yang dipengaruhi secara lokal oleh Kebudayaan Indonesia serta 

pengaruh asing. Sebagai contoh, beras yang diolah menjadi nasi putih, 

ketupat atau lontong (beras yang dikukus) sebagai makanan pokok 

bagi mayoritas penduduk Indonesia namum untuk bagian timur lebih 

umum dipergunakan juga jagung, sagu, singkong, dan ubi jalar. Bentuk 

lanskap penyajiannya umumnya disajikan di sebagian besar makanan 

Indonesia berupa makanan pokok dengan lauk-pauk berupa daging, 

ikan atau sayur disisi piring. 

3. Metode Pembelajaran Snowball Throwing 

a. Pengertian Metode Pembelajaran 

Ramayulis menjelaskan, Secara etimologi metode dalam 
bahasa arab dikenal dengan istilah thoriqoh yang berarti 
langkah- langkah strategi yang di persiapkan untuk 
melakukan suatu pekerjaan. Bila dihubungkan dengan 
pekerjaan atau pendidikan, maka metode itu harus 
diwujudkan dalam proses pendidikan, dalam rangka 
mengembangkan sikap mental dan kepribadian agar peserta 
didik menerima pelajaran dengan mudah, efektif dan dapat 
dicerna dengan baik.25 
 
Sedangkan secara terminologi, para ahli mendefinisikan 

metode sebagai berikut : 

                                                           
25

 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Islam.( Jakarta: Kalam Mulia.2002) hlm 2 

http://id.wikipedia.org/wiki/India
http://id.wikipedia.org/wiki/Tiongkok
http://id.wikipedia.org/wiki/Timur_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Eropa
http://id.wikipedia.org/wiki/Regional
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebudayaan_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Beras
http://id.wikipedia.org/wiki/Nasi_putih
http://id.wikipedia.org/wiki/Ketupat
http://id.wikipedia.org/wiki/Lontong
http://id.wikipedia.org/wiki/Jagung
http://id.wikipedia.org/wiki/Singkong
http://id.wikipedia.org/wiki/Ubi_jalar
http://id.wikipedia.org/wiki/Ikan
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1) Hasan Langgulung, mendefinisikan bahwa metode 
adalah cara atau jalan yang harus di lalui untuk 
mencapai tujuan pendidikan. 

2) Abd. Al -Rahman Ghunaimah, mendefinisikan bahwa 
metode adalah cara-cara yang praktis dalam mencapai 
tujuan pengajaran. 

3) Ahma Tafsir, mendefinisikan bahwa metode mengajar 
adalah cara yang penting tepat dan cepat dalam 
mengajarkan mata pelajaran. 

 

Berdasarkan beberapa definisindi atas, dapat di simpulkan 

bahwa metode adalah seperangkat cara, jalan dan tehnik yang 

digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta 

didik dapat mencapai tujuan pembelajaran atau menguasai 

kompetensi tertentu yang di rumuskan dalam silabus mata 

pelajaran.26 

Dalam pandangan filosofis pendidikan, metode merupakan alat 

yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, alat itu 

mempunyai fungsi ganda, yaitu bersifat polipragmatis dan 

monopragmatis. Polipragmatis, bilamana metode mengandung 

kegunaan yangserba ganda (multipurpose), misalnya suatu metode 

tertentu pada suatu situasi kondisi tertentu dapat digunakan untuk 

membangun atau memperbaiki sesuatu. Kegunaannya dapat 

tergantung pada si pemakai atau pada corak, bentuk, dan 

kemampuan metode sebagai alat. sedangakan monopragmatis, 

                                                           
26

, Ibid  hlm 3 
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bilamana metode mengandung satu macam kegunaan untuk satu 

macam tujuan. 

Menurut Ramayulis, Metode pembelajaran yaitu suatu cara 
penyampaian bahan pelajaran untuk mencapai tujuan yang 
ditetapkan, fungsinya adalah menentukan berhasil tidaknya 
suatu proses belajar-mengajar dan merupakan bagian yang 
integral dalam suatu sistem pengajaran. Oleh karena itu, 
metode harus sesuai dan selaras dengan karakteristik siswa, 
materi, kondisi lingkungan (setting) dimana pengajaran 
berlangsung. Penggunaan atau pemilihan suatu metode 
mengajar disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang harus 
dipertimbangkan antara lain: tujuan, karakteristik siswa, situasi, 
kondisi, kemampuan pribadi guru, sarana dan prasarana.27 
 
Macam-macam metode pembelajaran : 

Adapun metode-metode mengajar antara lain adalah: 

1) Metode Ceramah. 
Metode ceramah yaitu suatu cara penyampaian bahan 

secara lisan oleh guru di muka kelas. Peran seorang murid 
disini sebagai penerima pesan, mendengar memperhatikan, 
dan mencatat keteranganketerangan guru. Metode ini layak 
dipakai guru bila: pesan yang disampaikan berupa informasi, 
jumlah siswa terlalu banyak, dan guru adalah seorang 
pembicara yang baik. 
2) Metode Diskusi 

Metode diskusi adalah suatu proses yang melibatkan dua 
individu atau lebih, berinteraksi secara verbal dan saling 
berhadapan, saling tukar informasi, saling mempertahankan 
pendapat dan memecahkan sebuah masalah tertentu. 
3) Metode Tanya Jawab 

yaitu penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan 
pertanyaan dan murid menjawab atau penyajian pelajaran 
dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari 
guru kepada murid atau dapat juga dari murid kepada guru. 
4) Metode Pemberian Tugas 

Dimana guru memberikan sejumlah tugas terhadap murid-
muridnya untuk mempelajari sesuatu, kemudian mereka 
disuruh untuk mempertanggung jawabkannya. Tugas yang 
diberikan oleh guru bisa berbentuk memperbaiki, 

                                                           
27

 Ramayulis,Ibid 
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memperdalam, mengecek, mencari informasi, atau menghafal 
pelajaran.28 

 
b. Metode Snowball Throwing 

Snowball secara etimologi berarti bola salju, sedangkan 

throwing artinya melempar. Snowball Throwing secara keseluruhan 

dapat diartikan melempar bola salju. Dalam pembelajaran Snowball 

Throwing, bola salju merupakan kertas yang berisi pertanyaan yang 

dibuat oleh siswa kemudian dilempar kepada temannya sendiri untuk 

dijawab. Snowball Throwing merupakan salah satu model 

pembelajaran aktif (active learning) yang dalam pelaksanaannya 

banyak melibatkan siswa. Peran guru di sini hanya sebagai pemberi 

arahan awal mengenai topik pembelajaran dan selanjutnya 

penertiban terhadap jalannya pembelajaran. pada hakikatnya 

mengarahkan atensi siswa terhadap materi yang dipelajarinya. 

Namun sebagaimana model pembelajaran lainnya, dalam 

penerapannya pun ada faktor-faktor yang mempengaruhinya antara 

lain kondisi siswa, waktu yang tersedia, materi yang diajarkan dan 

tujuan pembelajaran .29  

Pembelajaran Snowball Throwing melatih siswa untuk lebih 

tanggap menerima pesan dari orang lain, dan menyampaikan pesan 

tersebut kepada temannya dalam satu kelompok. Pesan dalam hal 

ini adalah berupa pertanyaan – pertanyaan yang telah dibuat oleh 

                                                           
28

 Ramayulis,Ibid, hlm 215 

 
29

 Ibid,89 
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siswa. Lemparan pertanyaan tidak menggunakan tongkat seperti 

model pembelajaran Talking Stik akan tetapi menggunakan kertas 

berisi pertanyaan yang diremas menjadi sebuah bola kertas lalu 

dilempar-lemparkan kepada siswa lain. Siswa yang mendapat bola 

kertas lalu membuka dan menjawab pertanyaannya. Berdasarkan 

pendapat dari ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

Snowball Throwing adalah pembelajaran secara berkelompok, setiap 

kelompok beranggotakan beberapa siswa dimana setiap siswa 

membuat pertanyaan yang kemudian dilemparkan kepada kelompok 

yang lainnya untuk dijawab. Ketika menjawab pertanyaan yang 

diperoleh harus dijawab oleh masing – masing individu dengan cara 

berdiri dari tempat duduknya atau maju ke depan kelas.  

1) Langkah – Langkah Pembelajaran Snowball Throwing 

1. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan.  
2. Guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil 

masing-masing ketua kelompok untuk memberikan 
penjelasan tentang materi.  

3. Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya 
masing-masing kemudian menjelaskan materi yang 
disampaikan oleh guru kepada temannya.  

4. Masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja 
untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang 
menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua 
kelompok.  

5. Kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola 
dan dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain selama ±15 
menit 

6. Setelah siswa dapat satu bola/satu pertanyaan diberikan 
kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang 
tertulis dalam kertas yang berbentuk bola tersebut secara 
bergantian.  

7. Evaluasi.  
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8. Penutup. 30 
 

Dari langkah-langkah di atas peneliti dengan mudah 

membimbing siswa secara efektif dan efisien dengan metode 

Snowball Throwing. 

 
2) Kelebihan dan KekuranganPembelajaran Snowball Throwing 

Berdasarkan penjelasan mengenai model pembelajaran 

koopertaif tipe Snowball Throwing, peneliti mengambil kesimpulan 

ada beberapa kelebihan penerapan model pembelajaran  Snowball 

Throwing sebagai berikut : 

a) Melatih kepercayaan diri dalam diri siswa baik dalam bertanya 
maupun mengemukakan pendapatnya.  

b) Siswa akan dengan mudah untuk mendapatkan bahan 
pembicaraan karena adanya pertanyaan-pertanyaan yang 
tertulis pada kertas berbentuk bola.  

c) Menghindari pendominasian pembicaraan dan siswa yang diam 
sama sekali, karena masing-masing siswa mendapatkan satu 
buah pertanyaan yang harus dijawab dengan cara 
berargumentasi.  

d) Melatih kesiapan siswa.  
e) Saling memberikan pengetahuan.  
f) Menjembatani siswa dalam mengeksplorasi keterampilan 

prosesnya yaitu dengan metode ini siswa dapat mengalami 
sendiri pengalaman belajarnya secara langsung31.  
 

Kekurangan model pembelajaran Snowball Throwing yaitu : 

a) Memakan banyak waktu 
b) Guru khawatir bahwa akan terjadi kekacauan dikelas 
c) Banyak siswa tidak senang apabila disuruh bekerja sama 

dengan yang lain 

                                                           
30

Suprijono.(2010). Cooperative Learning. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 
Budiono, 2010) hlm 51 

31
 Ibid, hlm 55 
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d) Dibutuhkan dukungan fasilitas, alat dan biaya yang cukup 
memadai.32 

 
H. Hipotesis 

Dalam penelitian ini hipotesisnya adalah penggunaan metode 

Snowball Throwing dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi 

jenis-jenis budaya indonesia Pada Mata Pelajaran PKn di Kelas IV MI. Al-

Islah Palembang. 

I. Metodologi Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah kelas IV MI. Al-Islah Palembang. 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan pada tahun ajaran 

2014/2015 selama 3 (tiga) bulan yaitu Juli sampai September 

tahun 2014. 

c. Mata Pelajaran  

Sementara mata pelajaran yang akan dijadikan sebagai bahan 

penelitian ini adalah pelajaran mata pelajaran PKn materi Jenis-

Jenis Budaya Indonesia dengan memperhatikan standar 

kompetensi ( SK ) dan Kompetensi Dasar ( KD ). Sebagai 

berikut : 

 

                                                           

  
32

 Ibid, hlm 56 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Menunjukkan sikap terhadap 

pengaruh globalisasi di 

lingkungannya. 

4. Mengidentifikasi Jenis-jenis 

budaya Indonesia 

5. Mengidentifikasi budaya 

indonesia yang pernah 

ditampilkan di luar negeri 

 

d. Kelas dan Karakteristik Siswa 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV MI. Al-Islah 

Palembang, yang berjumlah 37 siswa yang terdiri dari 15 siswa 

dan 22 orang siswi. Dengan mempertimbangkan kelas IV 

merupakan kelas yang saya ajarkan dan masalah yang ditemui 

adalah di kelas yang saya hadapi itu sendiri. 

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan diperoleh data 

tentang karakteristik siswa sebagai berikut : 

1) Waktu belajar siswa kurang memperhatikan ,lebih suka 

bermain. 

2) Perhatian orang tua siswa kurang, hal ini dibuktikan dengan 

masih adanya sebagian siswa yang tidak mengerjakan 

Pekerjaan Rumah (PR) atau tugas yang diberikan guru. 

3) Banyak orang tua siswa yang bekerja di luar rumah sehingga 

anak-anak sering tinggal sendirian di rumah, tidak ada yang 

memperhatikan. 
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4) Rendahnya pendidikan orang tua (sebagian pendidikan orang 

tua siswa kelas IV MI. Al-Islah Palembang adalah lulusan SD) 

sehingga tidak bisa membimbing anaknya untuk belajar di 

rumah. 

 
2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV yang 

berjumlah 37 siswa, guru agama dan teman sejawat (kolabolator). 

 
3. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari : 

a. Silabus dan RPP 

b. Lembar Observasi pengolahan pembelajaran, untuk mengamati 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. 

 
4. Teknik dan Alat pengumpulan Data 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui 

observasi pengolahan model pembelajaran kooperatif terdiri dari : 

1. Wawancara 

Wawancara ini dilaksanakan di MI.Al-Ishlah Palembang. 

Wawancara jenis ini bersifat terbuka, tidak terstruktur ketat, 

tidak dalam suasana formal dan dapat dilakukan berulang-

ulang untuk menggali informasi yang sama. Dengan 

wawancara yang mendalam peneliti akan memperoleh 
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informasi yang rinci dan mendalam. Teknik wawancara ini akan 

dilaksanakan pada semua informan. Wawancara ini dilakukan 

untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi dan 

mengetahui hambatan apa yang ditemui serta memberi solusi 

untuk mengatasinya. 

2. Observasi Langsung 

Observasi yang dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung adalah observasi partisipatif agar hasilnya 

seobyektif mungkin. Observasi dilakukan untuk mengamati 

siswa yang belajar membaca dengan tujuan untuk mengetahui 

keaktifan dan kerjasama siswa dalam proses pembelajaran. 

3. Tes 

Tes dilakukan peneliti pada siswa kelas IV MI.Al-Ishlah 

Palembang untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar 

yang telah dilakukan siswa. 

4. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data ini diperoleh dari dokumen dan arsip. 

Dokumen itu berupa daftar nilai, daftar hadir, dan arsip-arsip 

lain yang dimiliki guru, hal ini berfungsi untuk mengetahui 

kondisi siswa sebelum dilakukan penelitian. 

 
5. Teknik Analisis Data 

Teknik análisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mencakup kegiatan untuk mengungkap kelemahan dan kelebihan 
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siswa dan guru dalam proses belajar mengajar berdasarkan kriteria. 

Hasil análisis kritis tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan 

perencanaan tindakan untuk tahap berikutnya sesuai dengan siklus 

yang ada. 

Membandingkan data yang diperoleh dari siswa sebelum 

mendapat pengajaran dengan metode snowball throwing dan data 

setelah siswa mendapatkan pengajaran dengan metode snowball 

throwing. Hal ini dilakukan dengan menghubungkan hasil dari 

beberapa siklus sehingga diperoleh hasil sesuai yang diharapkan.  

 
6. Deskripsi Siklus  

Peneliti tindakan kelas ini dilaksanakan dalam tiga siklus, masing-

masing siklus dilakukan dengan prosedur . 

a. Perencanaan  

Tahap perencanaan merupakan tahap awal berupa 

kegiatan untuk menentukan langkah-langkah yang akan 

dilakukan oleh peneliti untuk memecahkan masalah yang akan 

dihadapi. Pada tahap ini peneliti melakukan koordinasi dengan 

guru mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai waktu 

pelaksanaan peneliti, materi yang diajarkan dan bagaimana 

rencana pelaksanaan penelitinya dan mempersiapkan : 

a) Menyiapkan Materi pembelajaran 

b) Menyiapkan silabus dan RPP 

c) Lembar Observasi untuk guru dan siswa 
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b. Pelaksanaan 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan untuk 

menyampaikan materi berdasarkan RPP dan strategi 

pembelajaran yang digunakan untuk melakukan evaluasi 

terhadap hasil pembelajaran. Tindakan merupakan tahap 

pelaksanaan yang merupakan implementasi atau penerapan 

dari rencana yang telah dibuat sebelumnya. Tindakan yang 

dilakukan adalah pembelajaran PKn dengan menerapkan 

metode Snawball Throwing. Tahap tindakan ini merupakan 

tahapan inti dari proses pembelajaran,yaitu : 

1) Kegiatan pendahuluan, salam, siswa diajak berdoa, 

mengabsen siswa dan apersepsi. 

2) Kegiatan inti 

3) Guru menyampaikan materi yang akan disajikan.  

4) Guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil 

masing-masing ketua kelompok untuk memberikan 

penjelasan tentang materi.  

5) Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya 

masing-masing kemudian menjelaskan materi yang 

disampaikan oleh guru kepada temannya.  
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6) Masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja 

untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang 

menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua 

kelompok.  

7) Kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola 

dan dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain selama 

±15 menit 

8) Setelah siswa dapat satu bola/satu pertanyaan diberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan 

yang tertulis dalam kertas yang berbentuk bola tersebut 

secara bergantian.  

9) Evaluasi.  

10) Penutup. 

c. Pengamatan  

Pada tahap ini berlangsung kegiatan pembelajaran dan 

tindakan. Peneliti dibantu oleh observer mengobservasi kegiatan 

kelas yang dilakukan oleh setiap siswa. Kemudian memperoleh 

data yang akurat tentang kelemahan dan kekurangan dalam 

pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran pada silkus 

berikutnya. 

d. Refleksi 

Setelah tindakan yang dilakukan oleh guru selama proses 

pembelajaran berakhir. Maka observer menyampaikan kelemahan 
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dan kelebihan yang terjadi pada proses pembelajaran baik yang 

dilakukan oleh guru maupun yang dilakukan siswa. Hal ini perlu 

dilakukan supaya kelemahan dan kekurangan tersebut tidak 

terulang kembali pada siklus berikutnya. 

 

J. Sistematika Pembahasan  

Dalam penulisan skripsi hasil penelitian tindakan kelas ini akan 

disajikan secara berurutan : 

Bab I Pendahuluan,yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Pemecahan Masalah, Tujuan dan kegunaan 

penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Hipotesis, Metodologi 

penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

Bab II Landasan Teori. Berisi pembahasan mengenai Hakikat hasil 

belajar, kemudian membahas metode pembelajaran Snowball Throwing 

pada mata pelajaran PKn, dan hakikat kebudayaan indonesia. 

Bab III Gambaran Umum Lokasi penelitian yang mencakup, Sejarah 

singkat MI. Al-Ishlah Palembang,Struktur Organisasi, Visi dan Misi, 

Keadaan Guru dan Siswa, Sarana dan Prasarana, serta kurikulum. 

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari uraian mengenai 

data yang diperoleh melalui tes formatif pra-tindakan, kemudian yang 

diperoleh melalui perbaikan siklus I, Siklus II, serta pembahasan 

peningkatan dalam perbaikan melalui 2 siklus. 

Bab V penutup, meliputi kesimpulan dan saran. 
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