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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian 

Perkembangan jaman yang semakin modern terutama pada era globalisasi seperti 

sekarang ini menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak untuk 

mencapai tujuan pembangunan.  Salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia tersebut adalah pendidikan. 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan sumber 

daya manusia Indonesia. Pendidikan merupakan wadah dan kegiatan sebagai pencetak 

sumber daya yang berkualitas tinggi. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam dunia 

pendidikan, diperlukan ketrampilan dan kreativitas dari pendidik maupun peserta didik. 

Minat peserta didik yang terlibat dalam proses pembelajaran dapat terjadi karena model 

pembelajaran yang digunakan kurang melibatkan peserta didik secara langsung. 

Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak 

mempunyai motivasi dalam belajar, tak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Mc. 

Donald mengatakan bahwa, motivation is a energy change within the person 

characterized by affective arousal and anticipatory goal reactions. Motivasi adalah 

perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif 

(perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan. (Oemar Hamalik, 2001:158). 
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Motivasi mempunyai peranan yang strategis dalam aktivitas belajar 

seseorang. Tidak ada seseorang pun yang belajar tanpa motivasi. Tidak ada 

motivasi berarti tidak ada kegiatan belajar. Agar peranan motivasi lebih optimal, 

maka prinsip-prinsip motivasi dalam belajar tidak hanya sekedar diketahui, tetapi 

harus diterangkan dalam aktivitas belajar mengajar. 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan 

anak di dalam belajar. Sebagian besar pakar psikologi menyataan bahwa motivasi 

merupakan konsep yang menjelaskan alasan seseorang beprilaku (Achmad Rifa’i, 

2010:157). 

Ada beberapa prinsip motivasi dalam belajar, yaiutu motivasi sebagi dasar 

penggerak yang mendorong aktivitas belajar, motivasi intrinsik lebih utama 

daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar, motivasi berupa pujian lebih baik 

daripada hukuman, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar, 

motivasi dapat memupuk optimism dalam belajar, motivasi melahirkan prestasi 

dalam belajar (Djamarah, 2011:153). 

Dalam pengembangan strategi belajar mengajar, para pakar teknologi 

pendidikan mengenalkan apa yang disebut “models of teaching” atau dapat 

diartikan sebagai model pembelajaran. Dalam proses pembelajaran perlu 

diterapkan model pembelajaran dalam proses belajar mengajar, sebab rmodel 

pembelajaran merupakan satu hal penting dalam strategi pembelajaran. Model 

pembelajaran berfungsi pula sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran 

dan para guru dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. 
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Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil 

belajar berupa prestasi akademik, toleransi, menerima keragaman, dan 

pengembangan ketrampilan sosial. Untuk mencapai hasil belajar itu model 

pembelajaran kooperatif menuntut kerja sama dan interdependensi eserta didik 

dalam struktur tugas, struktur tujuan, dan struktur reward-nya. 

  Pembelajaran Snowball throwing merupakan salah satu model dari 

pembelajaran kooperatif. Pembelajaran Snowball throwing merupakan model 

pembelajaran yang dalam pelaksanaannya siswa dibiarkan belajar dalam 

kelompok dan saling bekerja sama untuk menguasai materi pelajaran. Dalam 

pembelajarannya siswa membuat pertanyaan dalam kertas kemudian dibentuk 

bola dan dilemparkan ke siswa yang lain untuk dijawab. Hal ini akan memberikan 

penyegaran bagi siswa namun tetap mengajak siswa untuk tetap berfikir dan 

berpendapat atas pertanyaan-pertanyaan lemparan yang didapat. Dengan 

diterapkanya model pembelajaran Snowball throwing ini, maka siswa akan 

memiliki perasaan yang senang dalam belajar, meningkatkan perhatian dalam 

belajar, interaksi dengan sumber belajar lebih baik, dan lebih giat dalam 

mengerjakan tugas belajar hal tersebut akan meningkatkan motivasi belajar siswa, 

karena hal tersebut merupakan indikator dalam motivasi belajar. 

  Model pembelajaran ini dapat membantu siswa dalam proses 

pembelajaran, siswa dituntut aktif agar dapat menerima materi yang disampaikan 

dengan baik karena model pembalajaran ini melibatkan seluruh siswa, sehingga 

dapat meningkatkan keaktifan siswa yang membuat siswa termotivasi untuk 

mengikuti kegiatan pembelajaran (Jumanto Hamdayana, S.Pd., MSi., 2014:161). 
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Tujuan pembelajaran Snowball throwing yaitu melatih murid untuk 

mendengarkan pendapat orang lain, melatih kreatifitas dan imajinasi murid dalam 

membuat pertanyaan, serta memacu murid untuk bekerjasama, saling membantu, 

serta aktif dalam pembelajaran dan untuk memecahkan soal-soal yang telah di 

buat. 

Oleh karena itu model pembelajaran Snowball throwing menjadi model 

yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas XI IPS MAN 1 

Kota Magelang. 

Berdasarkan permasalahan yang ada bahwa dalam proses pembelajaran 

Ekonomi kelas XI IPS 1 di MAN 1 Kota Magelang, peserta didik tidak 

bersemangat dalam pelajaran ekonomi khususnya materi ketenagakerjaan, hal itu 

terlihat pada saat pembelajaran banyak siswa yang terlihat ngobrol, mengantuk, 

malas, dan lain sebagainya. Hal tersebut disebabkan karena pengemasan 

pembelajaran ekonomi yang kurang menarik sehingga menjadikan pembelajaran 

terkesan monoton dan membosankan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut di MAN 1 KOTA MAGELANG, 

teori-teori yang ada, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang 

“Penerapan Model Pembelajaran Snowball Throwing Untuk Meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI Di MAN 1 

Kota Magelang Tahun Ajaran 2015”. 
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1.2  Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diajukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan model pembelajaran snowball throwing dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 

XI MAN 1 Kota Magelang? 

2. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran snowball throwing di MAN 

1 Kota Magelang? 

1.3  Tujuan Penelitian 

  Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1.   Untuk dapat menganalisis peningkatan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran ekonomi kelas XI MAN 1 Kota Magelang dengan menggunakan 

model snowball throwing. 

2.   Untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran snowball throwing 

di MAN 1 Kota Magelang. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat secara teoritis 

a. Hasil penelitian yang dilaksanakan dapat digunakan sebagai bahan kajian 

dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama mengenai 

motivasi belajar dan cara meningkatkan hasil belajar. 

b. Hasil penelitian yang dilaksanakan dapat digunakan sebagai referensi 

untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang. 
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2.  Manfaat secara praktis 

a. Bagi pihak sekolah dan guru, hasil penelitian yang dilasanakan dapat 

digunakan sebagai informasi untuk meningkatkan atau menyempurnakan 

sistem pembelajaran yang diterapkan untuk meningkatkan motivasi 

belajar dan hasil belajar. 

b. Bagi siswa, hasil penelitian yang dilaksanakan dapat memberikan 

pengetahuan serta meningkatkan cara belajar siswa dalam rangka 

meningkatkan motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


