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ABSTRAK 

 

Hardani Endarwati. UPAYA PENINGKATAN MOTIVASI DAN 

KEAKTIFAN BERKOMUNIKASI SISWA DENGAN STRATEGI 

SNOWBALL THROWING PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI DI KELAS 

X3 SMAN 1 SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2009/2010. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret, 
Maret 2011. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) meningkatkan motivasi belajar 
Biologi pada siswa kelas X3 SMA Negeri 1 Sukoharjo dengan menggunakan 

strategi Snowball Throwing, 2) meningkatkan keaktifan berkomunikasi dalam 
pembelajaran Biologi pada siswa kelas X3 SMA Negeri 1 Sukoharjo dengan 
menggunakan strategi Snowball Throwing. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 
Research) yang terdiri dari dua siklus dan tiap siklus terdiri dari 4 tahapan dasar 

yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah 
siswa kelas X3 SMA Negeri 1 Sukoharjo yang berjumlah 32 orang. Pengumpulan 
data dilaksanakan dengan observasi, angket, wawancara, dan kajian dokumen. 

Validitas data menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan 
triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 

deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan motivasi 

dan keaktifan berkomunikasi siswa pada siklus I tetapi belum mencapai target 

yang telah ditetapkan dan dilanjutkan siklus II, hingga tercapai target motivasi dan 
keaktifan berkomunikasi siswa yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut maka dapat disimpulkan 1) Penggunaan strategi Snowball Throwing 
dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran Biologi kelas X3 SMA 
Negeri 1 Sukoharjo tahun pelajaran 2009/2010. Siswa menjadi lebih termotivasi 

dan aktif berpartisipasi selama proses pembelajaran berlangsung. 2) Penggunaan 
strategi Snowball Throwing dapat meningkatkan keaktifan berkomunikasi siswa 

dalam pembelajaran Biologi kelas X3 SMA Negeri 1 Sukoharjo tahun pelajaran 
2009/2010. Siswa sudah mulai membangun dan memiliki kepercayaan diri yang 
tinggi sehingga tidak merasa canggung lagi untuk berkomunikasi secara aktif 

dalam proses pembelajaran di kelas, baik dengan sesama siswa maupun dengan 
guru. Pada siklus II, tindakan dihentikan karena capaian peningkatan motivasi dan 

keaktifan berkomunikasi siswa sudah mencapai target yang telah ditetapkan. 
 

 

Kata kunci : Motivasi Siswa, Keaktifan Berkomunikasi, Snowball Throwing 
 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, di 

antaranya peran guru dan siswa, serta penerapan strategi dan metode 

pembelajaran. Guru harus mempertimbangkan hal yang berkenaan dengan 

masalah kemampuan anak di dalam melakukan aktivitas belajar, dan kegiatan 

pembelajaran yang menarik agar anak termotivasi. Hal ini dianggap penting sebab 

tanpa motivasi kegiatan pembelajaran sulit untuk berhasil.  

Ditinjau dari prosesnya, pendidikan merupakan kegiatan komunikasi, hal 

ini berarti proses belajar harus berlangsung komunikatif. Pembelajaran secara 

komunikatif dapat terwujud apabila terjadi komunikasi dua arah yakni antara 

pengajar/guru dan pelajar/siswa. Komunikasi dua arah ini dapat terjadi apabila 

para pelajar bersikap responsif, mengetengahkan pendapat atau mengajukan 

pertanyaan, baik diminta maupun tidak. Hal ini berarti keaktifan peserta didik 

dalam menjalani kegiatan pembelajaran merupakan salah satu kunci keberhasilan 

pencapaian tujuan pendidikan, keaktifan tersebut diantaranya adalah keaktifan 

berkomunikasi siswa. Keaktifan sendiri merupakan wujud dari adanya keinginan 

siswa untuk belajar. Keinginan untuk belajar inilah yang disebut motivasi, yang 

pada dasarnya sangat mempengaruhi kegiatan belajar siswa.  

Berdasarkan hasil wawancara, baik dengan guru biologi maupun dengan 

siswa, diperoleh keterangan bahwa permasalahan yang ada di kelas tersebut 

adalah adanya ketidak aktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada 

mata pelajaran biologi atau dapat dikatakan bahwa kelas tersebut mempunyai 

aktivitas pembelajaran yang kurang. Guru mengungkapkan bahwa pada saat guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal yang belum 

dimengerti ataupun untuk memberikan pendapat maka hanya sedikit siswa yang 

mau bertanya. Fakta ini juga didukung setelah dilakukan observasi secara 

langsung di kelas, tidak ada satupun siswa yang berpendapat. Siswa kurang 

antusias untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rangsangan yang dilontarkan 



oleh guru pada saat pembelajaran berlangsung. Permasalahan yang lain adalah 

masih terdapat siswa yang kurang memperhatikan pelajaran dan melakukan 

kegiatan lain di luar konteks belajar, antara lain mengantuk, bermain HP, 

mengerjakan tugas pelajaran lain, dan mengobrol dengan teman sebangku.  

Hasil observasi menunjukkan bahwa proses pembelajaran di dalam kelas 

masih menggunakan metode ceramah namun sudah melibatkan siswa. Hal ini 

dapat dilihat pada saat peneliti melakukan observasi terhadap proses 

pembelajaran, guru mengadakan interaksi dengan para siswa dengan metode tanya 

jawab. Meskipun pembelajaran bersifat teacher centered tapi guru sudah 

melibatkan siswa untuk turut serta berpartisipasi dalam proses belajar mengajar.  

Guru terlebih dahulu memberi tugas kepada siswa untuk merangkum 

materi sebelum materi tersebut disampaikan di kelas. Setelah itu guru hanya 

menyampaikan keterangan tambahan dari materi yang diajarkan. Guru menulis 

hal-hal yang penting pada papan tulis, namun setiap akan menulis di papan tulis 

guru selalu melakukan tanya jawab dengan siswa. Namun faktanya tidak semua 

siswa ikut aktif dalam tanya jawab yang dibuat oleh guru. Keterlibatan siswa 

masih kurang dan belum menyeluruh serta didominasi oleh siswa-siswa tertentu. 

Siswa lebih sering menjawab pertanyaan guru dengan serempak.  

Berdasarkan beberapa permasalahan yang terungkap dari hasil observasi 

langsung di kelas dan hasil wawancara dengan guru dan siswa, terdapat 

permasalahan serius yang tidak boleh dibiarkan terus berlanjut karena akan sangat 

mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Permasalahan 

tersebut antara lain adalah kurangnya motivasi dan keaktifan berkomunikasi 

siswa. Motivasi siswa yang kurang dapat dilihat dari sebagian besar siswa kurang 

antusias dalam mengikuti pembelajaran Biologi. Beberapa siswa cenderung 

melakukan kegiatan di luar konteks pembelajaran, seperti misalnya bermain hp, 

tidur, dan mengobrol dengan temannya pada saat pembelajaran berlangsung. 

Keaktifan berkomunikasi siswa yang kurang dapat dilihat pada saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung, hanya beberapa siswa saja yang bertanya maupun 

menjawab pertanyaan dari guru, dan didominasi oleh siswa tertentu. Bahkan, tidak 

ada satupun siswa yang berani untuk mengemukakan pendapat ataupun 



menanggapi pendapat siswa lain. Siswa kurang percaya diri dengan konsep yang 

dimilikinya dan merasa canggung untuk berbicara di depan kelas sehingga hal ini 

menjadikan siswa pasif. 

Permasalahan tersebut disebabkan strategi dan metode yang digunakan 

guru kurang menarik dan masih bersifat teacher centered. Kesimpulan ini 

diperoleh dari hasil observasi langsung di kelas dan hasil wawancara dengan 

siswa. Metode yang bersifat teacher centered lebih memaksimalkan peran guru 

dan meminimalkan peran siswa, sehingga penggunaan metode ini menyebabkan 

siswa kurang termotivasi dan tercermin pada kurangnya keaktifan siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. 

Permasalahan di atas tidak boleh dibiarkan terus berlanjut karena akan 

sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran, terutama 

pembelajaran Biologi. Maka dari itu, dibutuhkan salah satu cara untuk mengatasi 

berbagai permasalahan tersebut, salah satunya yaitu dengan menggunakan strategi 

Snowball Throwing. Snowball Throwing dapat melatih siswa untuk lebih tanggap 

menerima pesan dari orang lain, menyampaikan pesan tersebut kepada temannya 

dalam satu kelompok, melatih siswa untuk berani berbicara di depan kelas, dan 

dapat merangsang keaktifan berkomunikasi siswa. 

Dalam kegiatan pembelajaran biologi dengan menggunakan Snowball 

Throwing ini, guru mengajak siswa bermain dengan cara membuat bola 

pertanyaan dari kertas, kemudian kertas tersebut dilempar dari satu siswa ke siswa 

yang lain. Setelah siswa dapat satu bola/satu pertanyaan, guru meminta mereka 

untuk membaca pertanyaan di depan kelas dan memberikan jawabannya. Guru 

dan siswa lain dapat mengomentari bila perlu.  

Strategi Snowball Throwing yang menggabungkan antara diskusi dan 

permainan diharapkan dapat lebih memotivasi siswa untuk aktif berperan serta 

dalam pembelajaran dan tidak merasa jenuh. Diharuskannya siswa untuk 

membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan di depan kelas diharapkan dapat 

melatih siswa untuk terbiasa berbicara di depan umum, mengurangi rasa canggung 

siswa dan dapat lebih meningkatkan keaktifan berkomunikasi siswa dalam proses 

pembelajaran. 



Melalui penggunaan strategi pembelajaran Snowball Throwing dalam 

tujuan meningkatkan keaktifan berkomunikasi, siswa akan mampu berkomunikasi 

dan berinteraksi sosial lebih matang, arif, dan dewasa. Selain itu, mereka juga 

akan terlatih untuk mengemukakan gagasan dan perasaan secara cerdas dan 

kreatif. Yang tidak kalah penting, siswa juga akan mampu berkomunikasi secara 

efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku dan mampu menghargai 

pendapat orang lain. 

Kegiatan permainan lempar bola yang terdapat dalam sintaks 

pembelajaran strategi Snowball Throwing, akan menciptakan suasana baru yang 

menyenangkan selama proses pembelajaran berlangsung. Suasana seperti ini akan 

membuat siswa merasa lebih senang dalam belajar, tidak jenuh dan tidak bosan 

selama pembelajaran berlangsung. Siswa juga akan lebih bergairah dan antusias 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Pada akhirnya penggunaan 

strategi Snowball Throwing diharapkan dapat memotivasi siswa pada 

pembelajaran Biologi. 

Bertolak dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 

dilakukan penelitian dengan judul: UPAYA PENINGKATAN MOTIVASI 

DAN KEAKTIFAN BERKOMUNIKASI SISWA DENGAN STRATEGI 

SNOWBALL THROWING PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI DI KELAS 

X3 SMAN 1 SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2009/2010 

 

B. Perumusan Masalah 

Untuk mempermudah pemecahan permasalahan penelitian ini dan untuk 

memperjelas permasalahan yang ada maka dapat dikemukakan rumusan masalah 

dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah penerapan strategi pembelajaran Snowball Throwing dapat 

meningkatkan motivasi siswa kelas X3 pada mata pelajaran biologi di SMA 

Negeri 1 Sukoharjo? 

2. Apakah penerapan strategi pembelajaran Snowball Throwing dapat 

meningkatkan keaktifan berkomunikasi siswa kelas X3 pada mata pelajaran 

biologi di SMA Negeri 1 Sukoharjo? 



C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diuraikan dimuka maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai  berikut : 

1. Meningkatkan motivasi siswa kelas X3 SMA Negeri 1 Sukoharjo melalui 

penerapan strategi pembelajaran Snowball Throwing pada pembelajaran 

biologi. 

2. Meningkatkan keaktifan berkomunikasi siswa kelas X3 SMA Negeri 1 

Sukoharjo melalui penerapan strategi pembelajaran Snowball Throwing  pada 

pembelajaran biologi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diupayakan mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi guru  

a. Strategi Snowball Throwing sebagai bahan informasi dan pengetahuan 

bagi guru dalam memilih strategi pembelajaran yang lebih tepat sehingga 

dapat meningkatkan motivasi siswa dan keaktifan berkomunikasi siswa 

khususnya pada mata pelajaran biologi materi ekosistem dan pencemaran 

lingkungan. 

b. Membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa dalam kegiatan 

pembelajaran khususnya mata pelajaran biologi.  

2. Bagi siswa 

a. Meningkatkan motivasi dan peran aktif siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar agar mendapatkan hasil belajar yang lebih baik dan dapat 

meningkatkan prestasi belajarnya. 

b. Memberikan suasana baru dalam pembelajaran sehingga siswa lebih 

bersemangat dalam belajar.  

3. Bagi sekolah dan instansi pendidikan lainnya 

Untuk menyusun program peningkatan proses pembelajaran biologi pada 

tahap berikutnya. Hasil penelitian yang dipaparkan akan memberikan 

sumbangan yang baik pada sekolah dalam rangka perbaikan pembelajaran.  

BAB V 



SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang upaya peningkatan motivasi dan 

keaktifan berkomunikasi siswa dengan penerapan strategi pembelajaran Snowball 

Throwing pada proses pembelajaran Biologi yang dilaksanakan sebanyak dua 

siklus, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penerapan strategi pembelajaran Snowball Throwing dapat meningkatkan 

motivasi siswa dalam pembelajaran Biologi di kelas X3 SMA Negeri 1 

Sukoharjo. Siswa menjadi lebih termotivasi dan aktif berpartisipasi selama 

proses pembelajaran berlangsung. 

2. Penerapan strategi pembelajaran Snowball Throwing dapat meningkatkan 

keaktifan berkomunikasi siswa dalam pembelajaran Biologi di kelas X3 SMA 

Negeri 1 Sukoharjo. Siswa sudah mulai membangun dan memiliki kepercayaan 

diri yang tinggi sehingga tidak merasa canggung lagi untuk berkomunikasi 

secara aktif dalam proses pembelajaran di kelas, baik dengan sesama siswa 

maupun dengan guru. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, dapat dikemukakan implikasi 

teoritis dan praktis sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan bagi pembaca tentang 

inovasi pembelajaran serta dapat dijadikan referensi dalam penelitian lebih lanjut 

khususnya di SMA Negeri 1 Sukoharjo.  

2. Implikasi Praktis  

Hasil penelitian dengan penerapan strategi pembelajaran Snowball 

Throwing dapat digunakan sebagai alternatif guru sebagai upaya meningkatkan 

motivasi dan keaktifan berkomunikasi siswa sehingga pembelajaran dapat lebih 

interaktif, tidak monoton, dan tidak membosankan. 

C. Saran 



Berdasarkan simpulan dan implikasi, dapat dikemukakan saran yang 

berkaitan dengan penelitian, yaitu: 

1. Bagi Guru 

a. Guru hendaknya benar-benar mempelajari strategi pembelajaran Snowball 

Throwing sebelum mempraktekannya sehingga pada saat pelaksanaan tidak 

merasa bingung serta pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien.  

b. Guru diharapkan dapat memberikan pengarahan yang jelas tentang strategi 

pembelajaran Snowball Throwing  pada siswa sehingga mereka dapat terus aktif 

berpartisipasi selama pembelajaran berlangsung.  

c. Pelaksaanaan strategi pembelajaran Snowball Throwing membutuhkan 

pengelolaan waktu yang tepat, hendaknya guru mampu mengatur waktu 

pelaksanaan dan menjaga ketertiban kelas pada saat pembelajaran berlangsung 

sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan lebih efektif.  

d. Hendaknya guru dapat menciptakan suasana lebih nyaman, tidak menegangkan 

dan lebih komunikatif dengan siswa sehingga dapat merangsang rasa percaya 

diri siswa dan dapat menumbuhkan motivasi serta keaktifan berkomunikasi 

siswa selama mengikuti pembelajaran.  

2. Bagi Siswa 

a. Pelatihan atau simulasi pelaksanaan pembelajaran dengan strategi 

pembelajaran Snowball Throwing hendaknya dilakukan terlebih dahulu, 

sehingga saat pelaksanaan pembelajaran siswa sudah tidak merasa bingung 

serta waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal.  

b. Hendaknya siswa memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru agar 

dapat melaksanakan strategi pembelajaran Snowball Throwing dengan baik. 

c. Hendaknya siswa lebih percaya diri dan berani mengutarakan pendapatnya 

kepada guru maupun memberi masukan bagi siswa lain selama pembelajaran 

berlangsung.  

 


