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ABSTRAK 

Pembelajran PPKn melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe snowball 

Throwing merupakan salah satu car untuk pembentukan karakter pesera didik. Pendidikan 

karakter sangatlah penting untuk membentuk genrasi yang unggul dan berkualitas. Dengan 

pendidikan karakter yang baik diharapkan gereasi generus bangsa Indonesia merupakan 

generasi yang mempunyai perilaku yang baik. Pendidikan karakter juga di harapkan dapat 

mengurangi tindak korupsi. Karakter yang baik berarti individu memiliki dan mengetahui dan 

memiliki potensi dirinya, diantaranya dengan nilai-nilai percaya diri, kritis, kreatif, mandiri, 

inovatif, bertanggungjawab, rela berkorban, jujur, disiplin, dapat dipercaya, ulet, hemat, 

tahan uji, menghargai waktu, pengabdian, berfikir positif, semangat, cakap, dianamis, 

terbuka, tabah, unggul,dan juga mampu berperilaku sesuai dengan potensi yang dimilikinya.  

 

Kata kunci: PPKn, pendidikan karakter, dan snowball throwing. 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlaq mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis dan bertanggungjawab. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut guru mempunya fungsi yang sangat 

penting dan menentukan dalam proses pembelajaran. Seorang guru yang professional 

sebaiknya memiliki kompetensi pendidikan yaitu kompetensi professional, 
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paedagogik, sosial, dan kepribadian. Terutama dalam proses pembelajaran guru 

dituntut menguasai berbagai strategi pembelajaran agar pembelajaran dikelas lebih 

hidup komunikatif dan menyenangkan. Dalam menjalankan tugasnya seorang guru 

setidaknya harus memiliki kemampuan dan sikap antara lain menguasai kurikulum. 

PPKn atau pendidikan pancasila dan kewarganegaraan merupakan salah satu 

pelajaran pokok disekolah yang bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan warga 

negara dalam dimensi spiritual, rasional,emosisonal, dan sosial, mengembangkan 

tanggungjawab sebgai warga negara serta mengembangkan peserta didik 

berpartisipasi sebagai warga negara yang baik. 

Menurut Udin S winata putra dkk (2007:5.52) dalam pengembangan 

pembelajaran PPKn kemampuan menguasai metode pembelajaran merupakan salah 

satu persyaratan utama yang harus dimiliki oleh seorang guru. Metode yang dipilih 

harus disesuaikan dengan karakteristik tujuan pembelajaran ppkn, materi 

pembelajaran ppkn, situasi dan lingkungan peserta didik, tingka perkembangan 

kemampuan peserta didik dan waktu yang tersedia. Dalam pembelajaran melibatkan 3 

kelompok utama yaotu guru, siswa, dan materi untuk berinteraksi ketiganya 

membutuhkan sarana dan prasarana agar pembelajaran dapat berlangsung dengan 

baik. Di era globalisasi saat ini pendekatan pembelajaran mengalami perubahan yang 

semula teacher centered menjadi student centered approarch, yang boasanya klasikal 

berubah menjadi pembelajaran kooperatif yaitu dengan kerjasama antar peserta didik 

dengan latar belakang kemampuan yang berbeda (hitrogen) dalam kelompok-

kelompok kecil. Saat ini, sudah waktunya guru mengurangi dominasi dandeterminasi 

didalam kelas tetapi peserta didik berpartisipasi aktif menemukan dan membentuk 

sendiri pengetahuannya. Guru hanya bertugas sebagai fasilitator, tugas fasilitator 

adalah menciptakan situasi dan kondisi yang baik dimana peserta didik dapat belajar 

dengan suasana yang menyenangkan. 

Pendapat Slavin (2008:24) yang menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif 

merujuk pada berbagai macam metode, dimana peserta didik bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil untuk membantu satu sama lainnya dalam mempelajari 



Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018 
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan  
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan 

dan Kemasyarakatan” 
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018 

 

materi pembelajaran. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat mendorong peserta 

didik meningkatkan hasil belajar adalah dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe snowball throwing. 

 

PEMBAHASAN 

Pembelajaran PPKn 

Dimyati dan Mudjiono (2009:10) menyatakan bahw aproses pendidikan yang 

terjadi disekolah adalah kegiatan belajar dan mengajar dimana kegiatan belajar 

dilakukan oleh peserta didik sedangkan kegiatan mengajar dilakukan oleh guru. 

Peserta didik setelah mengalami pendidikan di sekolah, di harapkan menjadi manusia 

yang bertanggungjawab terhadap diri da lingkungannya berkepribadian dan bermoral.  

Menurut Aziz Wahab  mengemukakakn pendidikan kewarganegaraan adalah 

yang mengIndonesiakan para peserta didik secara sadar , cerdas, serta penuh 

tanggungjawab. Oleh karena itu program pendidikan kewarganegaraan memuat 

berbagai konsep umum ketatanegaraan, politik, dan hokum negara, serta teori umum 

lainynya yang cocok dengan target tersebut (Cholisin, 2000:18). 

Berkaitan dengan pengertian pendidikan kewarganegaraan ini Depdiknas 

menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang 

memfokuskan pembentukan warga negara yang dapat memahami dan bisa 

melaksanakan hak-hak serta kewajiban untuk menjadi wraga negara Indonesia yang 

cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamnatkan dalam pancasila dan undang-

undang dasar 1945. 

Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 

1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, 

Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, 

Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan 

negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

Keterbukaan dan jaminan keadilan 
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2.  Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, 

Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan 

daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistim 

hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional. 

3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban 

anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, 

penghormatan dan perlindungan HAM. 

4. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai 

warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan 

pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri , Persamaan 

kedudukan warga negara. 

5. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang 

pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, 

Hubungan dasar negara dengan konstitusi. 

6. Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, 

Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem 

politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, 

Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi. 

7. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi 

negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-

nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi 

terbuka. 

8. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri 

Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan 

organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi. 

 

Model Pemebelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing. 

Model pembelajaran menurut Sukamto dalam Triyanto (2009:22) adalah 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 
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mengorganisasi pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan 

berfungsi sebgai pedoman bagi para peranvang pembelajaran dan para pengajar 

dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. 

Anita Lie menyebut cooperative learning dengan istilah pembelajaran gotong 

royong,yaitu sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik 

untuk bekerja sama dengan siswa lain dalam tugas - tugas yang terstruktur. Lebih 

lanjut dikatakan bahwa, cooperative learning hanya berjalan kalau sudah terbentuk 

suatu kelompok atau suatu tim yang didalamnya siswa belajar secara terarah untuk 

mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan jumlah anggota kelompok pada 

umumnya terdiri dari 4 - 6 oarang saja. 

Sedangkan menurut Slavin, pembelajaran kooperatif adalah:  “Pembelajaran 

yang dilakukan secara berkelompok, siswa dalam satu kelas dijadikan kelompok – 

kelompok kecil yang terdiri dari empat sampai enam orang untuk memahami konsep 

yang difasilitasi oleh guru. Model pembelajaran kooperatif adalah model 

pembelajaraan yang setting kelompok - kelompok kecil dengan memperhatikan 

keberagaman anggota kelompok sebagai wadah bekerja sama dan memecahkan suatu 

masalah melalui interaksi sosial dengan teman sebaya, memberikan kesempatan pada 

peserta didik untuk mempelajari sesuatu dengan baik pada waktu yang bersamaan dan 

ia menjadi nara sumber bagi teman yang lain. 

Model Snowball Throwing merupakan salah satu model pembelajaran yang 

dikembangkan berdasarkan pendekatan kontekstual (CTL). Snowball Throwing yang 

menurut asal katanya berarti „bola salju bergulir‟ dapat diartikan sebagai model 

pembelajaran dengan menggunakan bola pertanyaan dari kertas yang digulung bulat 

berbentuk bola kemudian dilemparkan secara bergiliran di antara sesama anggota 

kelompok. Dilihat dari pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran siswa PPkn, 

model Snowball Throwing ini memadukan pendekatan komunikatif, integratif, dan 

keterampilan proses. 

Kegiatan melempar bola pertanyan ini akan membuat kelompok menjadi dinamis, 

karena kegiatan siswa tidak hanya berpikir, menulis, bartanya, atau berbicara. Akan 

https://idtesis.com/
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tetapi mereka juga melakukan aktivitas fisik yaitu menggulung kertas dan 

melemparkannya pada siswa lain. Dengan demikian, tiap anggota kelompok akan 

mempersiapkan diri karena pada gilirannya mereka harus menjawab pertanyaan dari 

temannya yang terdapat dalam bola kertas. 

Dalam metode (Snowball Throwing), guru berusaha memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengembangkan keterampilan menyimpulkan isi berita atau informasi 

yang mereka peroleh dalam konteks nyata dan situasi yang kompleks. Guru juga 

memberikan pengalaman kepada siswa melalui pembelajaran terpadu dengan 

menggunakan proses yang saling berkaitan dalam situasi dan konteks komunikasi 

alamiah baik sosial, sains, hitungan dan lingkungan pergaulan. 

Dibentuk kelompok yang diwakili ketua kelompok untuk mendapat tugas dari guru 

kemudian masing-masing siswa membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola 

(kertas pertanyaan) lalu dilempar ke siswa lain yang masing-masing siswa menjawab 

pertanyaan dari bola yang diperoleh. 

  

Langkah-langkah 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. Kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar kerja untuk menuliskan 

pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua 

kelompok. 

5. Kemudian kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke 

siswa yang lain selama kurang lebih 5 menit. 

6. Setelah siswa mendapat satu bola / satu pertanyaan diberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola 

tersebut secara bergantian. 
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7. Guru memberikan kesimpulan. 

  

Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Snowball Throwing 

Kelebihan model pembelajaran Snowball Throwing adalah: 

1. Suasana pembelajaran menjadi menyenangkan karena siswa seperti bermain 

dengan melempar bola kertas kepada siswa lain. 

2. Siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir karena 

diberikesempatan utk membuat soal dan diberikan pada siswa lain. 

3. Membuat siswa siap dengan berbagai kemungkinan karena siswa tidak tahu soal 

yang dibuat temannya seperti apa. 

4. Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. 

5. Pendidik tidak terlalu repot membuat media karena siswa terjun langsung dalam 

praktek. 

6. Pembelajaran menjadi lebih efektif. 

7. Ketiga aspek yaitu aspek koknitif, afektif dan psikomotor dapat tercapai. 

Kelemahan model pembelajaran Snowball Throwing adalah: 

1. Sangat  bergantung  pada kemampuan siswa  dalam memahami materi sehingga 

apa yang dikuasai siswa hanya sedikit. Hal ini dapat dilihat dari soal yang dibuat 

siswa biasanya hanya seputar materi yang sudah dijelaskan atau seperti contoh 

soal yang telah diberikan. 

2. Ketua kelompok 

yang  tidak  mampu  menjelaskan  dengan  baik  tentu  menjadi  penghambat 

bagi anggota lain untuk  memahami  materi sehingga diperlukan waktu 

yang  tidak  sedikit  untuk siswa mendiskusikan materi pelajaran. 

3. Tidak ada kuis individu maupun penghargaan kelompok sehingga siswa saat 

berkelompok kurang  termotivasi untuk bekerja sama. tapi tdk menutup 

kemungkinan bagi guru untuk menambahkan pemberiaan kuis individu dan 

penghargaan kelompok. 

4. Memerlukan waktu yang panjang. 
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5. Murid yang nakal cenderung untuk berbuat onar. 

6. Kelas sering kali gaduh karena kelompok dibuat oleh murid. 

 

Pendidikan Karakter  

Karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri kahs 

tersebut adalah asri dan mnegakar pada kepribadian individu tersebut, serta 

merupakan “mesin” yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, 

berucap, dan merespon sesuatu (kertajaya,2010). Menurut Homby(!974) mengatakan 

bahwa character is moral cualities that make one person differens from others. 

Dengan demikian karakter adalah kualitas moral seseorang atau kelompok yang 

membedakannya dengan orang atau kelompok lain. Menurut kamus psikologi 

karakter adalah keprivbadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral misalnya 

kejujuran seseorang dan biasnya berkaitan dengan sifat-sifat yang relative tetap ( dali 

gulo, 1982:29)  

Pendidikan karakter adalah suatu konsep dasar yang diterapkan kedalam 

pemikiran seseorang untuk menjadikan akhlaq jasmani rihani maupun budi pekerti 

akan lebih berarti dari sebelumnya sehingga dapat mengurangi krisi moral yang 

melnda negeri ini. 

Pengertian ilmu pendidikan karakter ini merupakan salah satu alat yang paling 

penting dan harus dimiliki oleh setiap orang, sehingga tingkat pengertian pendidikan 

karakter seseorang juga merupakan salah satu alat terbesar yanga kan menjamin 

kualitas hidup seseorang dan keberhasilan pergaulan didalam masyarakat. Disamping 

pendidikan formal yang kita dapatkan, kemampuan memperbaiki diri dan 

pengalaman juga merupakan hal yangsangat mendukung upaya pendidikan seseorang 

dalam masyarakat. 

SIMPULAN 

Pendidikan karakter ( character education) sangat relevan untuk mengatasi 

krisis moral yang sedang terjadi saat ini di negara Indonesia. Krisis moral itu 

diantaranya adalah suka mencontek diantara pelajara, terjadinya tawuram, pornografi 
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dan porno aksi,meningkatnya tindak kekerasan yang sampai saat ini belum 

terselesaikan secara tuntas.karakter berkaitan dengan konsep moral (moral knowing), 

sikap moral ( moral feeling) dan perilaku moral ( moral behavior). Pendidikan 

karakter memerlukan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan dapat 

tercapai. 
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