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ABSTRAK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI MATERI IPA DENGAN 
MENGGUNAKAN STRATEGI PEMBELAJARAN SNOWBALL DRILLING 

KELAS IV B SD MUHAMMADIYAH 10 TIPES SURAKARTA  

TAHUN 2012/2013 

Indah Okta Rahayu A 510090111. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2013. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memahami 
materi siswa melalui strategi pembelajaran Snowball Drilling pada mata 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) siswa kelas IV-B SD Muhammadiyah 10 
Tipes Surakarta. 

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah PTK yang terdiri dari dua 
siklus. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV-B SD Muhammadiyah 
10 Tipes Surakarta tahun ajaran 2012/2013 sebanyak 27 siswa yang teridiri dari 
13 putra dan 14 putri. Objek penelitian ini adalah penerapan pembelajaran 
Snowball Drilling serta peningkatan kemampuan memahami materi. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian dilakukan observasi, dokumentasi, 
wawancara, serta test. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data 
yang terdiri dari, reduksi data, penyajian data (data display) dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman 
materi dalam pembelajaran IPA. Hal ini dapat dilihat dari 1) mengungkapkan 
suatu hal mengenai materi sebelum tindakan sebesar 11,11%, di akhir tindakan 
mencapai 81,48% 2) menguasai sesuatu dengan pikiran sebelum tindakan sebesar 
40,74%, di akhir tindakan mencapai 88,89% 3) menyerap inti sari materi yang 
telah dipelajari sebelum tindakan sebesar 55,56%, di akhir tindakan mencapai 
92,59% 4) menangkap makna atau arti dari suatu bahan ajar sebelum tindakan 
sebesar 22,22%, di akhir tindakan mencapai 85,19%. Hasil tes tertulis yang 
dilaksanakan sebelum dan setelah tindakan menunjukkan adanya peningkatan 
hasil belajar yang sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal yaitu ≥ 70 pada 
kondisi awal sebesar 59,26%, pada siklus pertama meningkat sebesar 74,1% 
serta pada siklus kedua meningkat sebesar 92,59%. Dengan demikian 
berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 
meggunakan strategi Snowball Drilling dapat meningkatkan kemampuan 
memahami materi IPA kelas IV B SD Muhammadiyah Tipes Surakarta Tahun 
2012/2013.  

 
Kata kunci : Kemampuan Memahami materi, Strategi Snowball Drilling 
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A. Pendahuluan 
 

Berdasarkan hasil pengamatan siswa kelas IVB SD Muhammadiyah 10 

Tipes mempunyai tingkat pemahaman terhadap materi yang masih rendah. Hal 

ini disebabkan karena beberapa faktor yang muncul baik dari luar maupun dari 

dalam diri siswa. Ditinjau dari siswa dapat dilihat dari: siswa kurang tertarik 

pada proses pembelajaran, siswa kurang aktif dalam mengajukan pertanyaan 

pada saat pembelajaran, siswa kurang aktif dalam menjawab pertanyaan pada 

saat pembelajaran, siswa kurang memperhatikan penjelasan guru dan kurang 

berkonsentrasi pada saat pembelajaran. Ditinjau dari guru dapat dilihat dari 

kurang tepatnya metode yang dipilih dan diterapkan oleh guru pada saat 

pembelajaran. Proses pembelajaran cenderung berorientasi untuk 

menghabiskan materi yang sangat banyak pada kurikulum. Selain itu, masih 

banyak guru yang menggunakan metode ceramah dan pembelajaran masih 

berpusat pada guru (teacher centered). Dengan demikian dilaksanakan 

penelitian yang dapat meningkatkan kemampuan memahami materi IPA 

dengan menggunakan strategi pembelajaran Snowball Drilling kelas IV B SD 

Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta.  

Menurut Samino dan Saring Marsudi (2012:59) pemahaman atau 

Comprehension dapat diartikan menguasai sesuatu dengan pikiran. Dalam 

pembelajaran pemahaman berarti dapat menyerap intisari materi yang telah 

dipelajariPemahaman sangat penting dalam proses pembelajaran dan aktivitas 

belajar. Dapat dikatakan bahwa pemahaman merupakan sebuah dampak yang 

ditimbulkan dari pembelajaran. Pembelajaran tidak berarti apa-apa atau sia-sia 

jika dalam suatu pembelajaran tidak ada pemahaman. Sebaliknya, 

pembelajaran dapat dikatakan berhasil jika terdapat pemahaman. Selain itu 

pemahaman sangat berkaitan dengan hasil belajar, jika pemahaman tinggi maka 

hasil belajar juga tinggi begitu juga sebaliknya.  

Materi IPA merupakan materi yang rumit, terperinci, serta 

membutuhkan pemahaman yang lebih untuk mempelajarinya. Banyak terdapat 

istilah-istilah ilmiah, spesifikasi yang sangat mendetail, bagan yang 

rumit,serta penjelasan yang banyak membutuhkan fikiran yang fokus untuk 
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memahami hal tersebut. Pembelajaran IPA berhubungan dengan kehidupan 

sehari-hari, karena IPA mempelajari alam sekitar kita. Oleh karena itu 

pembelajaran diterapkan dengan memasukkan nilai-nilai yang berguna pada 

kehidupan sehari-hari.  

Untuk memperoleh pemahaman materi yang baik maka perlu diadakan 

pengulangan. Pengulangan materi terkesan membosankan, namun dapat 

dikemas dengan pembelajaran yang menyenangkan yaitu dengan strategi 

Snowball Drilling. Menurut Agus Suprijono (2009:105) dalam penerapan 

Snowball Drilling, peran guru adalah mempersiapkan paket soal-soal pilihan 

ganda dan menggelindingkan bola salju berupa soal latihan dengan cara 

menunjuk atau mengundi untuk mendapatkan seorang peserta didik yang akan 

dapat menjawab soal nomor satu. Setiap siswa yang dapat menjawab satu 

nomor soal berhak menunjuk temannya untuk menjawab soal selanjutnya. 

Dengan demikian pembelajaran melalui strategi Snowball Drilling dapat 

mengembangkan keaktifan dan pengetahuan siswa serta mengarahkan 

keaktifan siswa dalam arah yang positif. 

 

B. Metode Penelitian 
 

Penelitian yang dipergunakan oleh peneliti merupakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Penelitian bertempat di SD Muhammadiyah 10 Tipes 

Surakarta dilakukan pada bulan Januari, pada semester genap tahun ajaran 

2012/2013. Subyek Penelitian Tindakan Kelas ini yaitu siswa kelas IVB SD 

Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta dengan jumlah murid 27 siswa yang 

terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Obyek penelitian ini 

adalah pembelajaran IPA dengan menggunakan strategi pembelajaran 

Snowball Drilling dalam meningkatkan kemampuan memhami materi pada 

siswa kelas IVB SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta. 

Variabel penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu variable terikat dan 

variable bebas. Variabel terikat penelitian yaitu peningkatan kemampuan 

memahami materi, sedangkan veriabel bebas penelitian yaitu strategi 

pembelajaran Snowball Drilling. 



6 
 

Dalam Penelitian Tindakan Kelas ini, pengumpulan data dilakukan 

dengan cara observasi, dokumentasi, wawancara, dan test. 

1. Observasi 

Menurut Rubino Rubiyanto (2011: 68) observasi adalah cara 

mengumpulkan data dengan jalan  langsung terhadap objek yang diteliti.  

Observasi  penelitian ini menggunakan observasi partisipasif, dalam 

penelitian ini peneliti berpartisipasi dalam pelaksanaan pembelajaran di 

kelas. 

2. Dokumentasi 

Menurut Samino dan Saring Marsudi ( 2012 : 105 ), dokumentasi 

adalah dalam mengumpulkan keterangan antau informasi melelui laporan-

laporan yang telah tertulis. 

3. Wawancara 

Menurut Rubino Rubiyanto (2011:67) wawancara adalah cara 

pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara langsung berhadapan 

muka, peneliti bertanya secara lisan respondent menjawab secara lisan 

pula. Wawancara digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang 

lebih mendalam tentang hal-hal yang terkait dengan penelitian ini  

4. Test 

Test digunakan untuk mengukur tingkat ketuntasan belajar siswa, 

berupa nilai yang diperoleh dari pelaksanaan test. Melalui test ini akan 

diketahui sejauh mana siswa telah memahami materi pembelajaran. 

Pemberian tes dapat dilakukan dua kali disetiap pertemuannya selama 

pelaksanaan tindakan. 

Dalam penelitian ini terdapat validitas data.Validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kasahihan suatu 

instrumen. Dalam PTK ada  dua jenis validasi data yaitu triangulasi 

sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber 

data mempunyai arti bahwa untuk mendapatkan data dari sumber yang 

berbeda-beda dengan teknik yang sama. Sedangkan triangulasi teknik 
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mempunyai arti bahwa peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Selain 

validitas data, penelitian ini juga menggunakan validitas isi yang berfungsi 

untuk menunjukkan sejauh mana instrument tersebut mencerminkan isi 

yang dikehendaki (Herawati Susilo,dkk:2009).  

Menurut Miles dan Huberman dalam Kunandar (101-102) teknik 

analisis data terdiri dari tiga komponen, yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu proses menyeleksi, menentukan 

fokus, menyederhanakan, membuat ringkasan, serta mengubah data dari 

pengamatan dan catatan lapangan. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data dapat berupa  uraian singkat atau uraian yang 

berbentuk teks. Dapat juga dilengkapi dengan bagan, table, grafik, 

yang diperoleh dari hasil reduksi data. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Tahap yang terakhir yaitu menyimpulkan data-data yang telah 

didapatkan. Data-data berikutnya akan melengkapi data yang 

sebelumnya sehingga menjadi kesimpulan yang menjadi hasil akhir. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua (2) kali siklus. Dalam satu 

siklus dilaksanakan dua kali pertemuan atau tatap muka. Satu kali tatap muka 

terdiri dari dua jam pelajaran, masing-masing 35 menit (2x35 menit). Setiap 

siklus terdiri dari empat tahap, perencanaan, tindakan, observasi atau 

pengamatan, dan  refleksi.  

Pada tahap perencanaan sebelum tindakan peneliti menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) siklus I maupun siklus II sesuai dengan 
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materi untuk satu kali pertemuan, menyiapkan media pembelajaran, evaluasi, 

refleksi dan menyiapkan lembar observasi. 

Pelaksanaan tindakan siklus I sesuai RPP dilaksanakan satu kali 

pertemuan yaitu pada hari Selasa 8 Januari 2013, pukul 07.45 – 08.55 WIB. 

Sedangkan pelaksanaan tindakan siklus II sesuai RPP dilaksanakan satu kali 

pertemuan, yaitu  pada hari Selasa 15 Januari 2013, pukul07.45 – 08.55 WIB.    

Untuk mengetahui peningkatan pemahaman materi peneliti menggunakan 

strategi pembelajaran Snowball Drilling, peneliti membuat latihan soal-soal 

yang dimasukkan ke dalam bola-bola berwarna. Untuk memulai permainan, 

guru peneliti menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan dengan 

cara melempar satu bola. Kemudian siswa yang mendapat bola jika dapat 

menjawab soal, siswa tersebut berhak untuk melempar satu bola soal kepada 

teman yang dipilihnya. Jika tidak dapat menjawab soal, maka siswa tersebut 

diharuskan menjawab soal yang lainnya hingga bisa. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan siklus I dan siklus II melalui 

penerapan strategi pembelajaran Snowball Drilling  yang dilaksanakan di SD 

Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta dapat meningkatkan pemahaman atau 

kemampuan memahami materi yang berdampak pada peningkatan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) . Hal ini 

terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan peningkatan pemahaman 

materi siswa dari prasiklus, siklus I, sampai siklus II. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus I diketahui bahwa tindakan 

yang dilakukan peneliti berupa panerapan strategi Snowball Drilling dapat 

meningkatkan kemampuan memahami materi yang berdampak pada 

peningkatan hasil belajar siswa dibandingkan hasil prasiklus tetapi meningkat 

tetapi belum mencapai KKM. Maka dari itu peneliti bermaksud  untuk 

melanjutkan  ke siklus II dalam rangka memperbaiki kekurangan yang 

terdapat pada siklus I dengan kegiatan yang sama namun mendesain kelas 

dengan materi yang sama dengan siklus selanjutnya. 
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Dalam penelitian ini terdapat 4 indikator pemahaman materi yaitu 

mengungkapkan suatu hal mengenai materi, menguasai sesuatu dengan 

pikiran, menyerap inti sari materi yang telah dipelajari, serta menangkap 

makna atau arti dari suatu bahan ajar.  

Siswa yang mengungkapkan suatu hal (pendapat) mengenai materi 

meningkat sebanyak 19 siswa (70,37%) yang semula pada kondisi awal 

sebanyak 3 siswa (11,11%), pada siklus I menjadi 12 siswa (44,44%) setelah 

tindakan siklus II menjadi 22 siswa (81,48%).  Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar siswa sering mengeluarkan pendapatnya mengenai suatu 

materi yang dipelajari. 

Siswa dapat menguasai sesuatu (materi) dengan pikiran meningkat 

sebanyak 13 siswa (48,15%) yang semula pada kondisi awal sebanyak 11 

siswa (40,74%), pada siklus I menjadi 17 siswa (62,96%) setelah tindakan 

siklus II menjadi 24 siswa (88,89%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar siswa memiliki kemampuan dalam menguasai sebagian besar sesuatu 

atau materi dengan pikiran.   

Menyerap inti sari materi yang telah dikuasai meningkat sebanyak 10 

siswa (37,04%) yang semula pada kondisi awal sebanyak 15 siswa (55,56%), 

pada siklus I menjadi 19 siswa (70,37%) setelah tindakan siklus II menjadi 25 

siswa (92,59%). Hal ini menjukkan bahwa siswa dapat menyerap sebagian 

besar daru inti sari materi yang telah dipelajari. 

Menangkap makna atau arti dari suatu bahan ajar meningkat sebanyak 

17 siswa (62,96%) yang semula pada kondisi awal sebanyak 6 siswa 

(22,22%), pada siklus I menjadi 10 siswa (37,04%) setelah tindakan siklus II 

menjadi 23 siswa (85,19%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

siswa dapat menangkap makna dari suatu bahan ajar tanpa banyak 

membutuhkan bantuan orang lain. 

Kemampuan memahami materi juga dapat dilihat pada hasil belajar 

siswa. Adapun jumlah siswa yang mencapai ketuntasan hasil belajar atau 
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siswa yang memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 70 dalam  

pembelajaran IPA dengan menerapkan Strategi pembelajaan Snowball 

Drilling yaitu, hasil belajar siswa sebelum dilaksanakan tindakan sebesar 

59,26% atau sebanyak 16 siswa, pada pelaksanaan siklus I sebesar 71,4% 

atau sebanyak 20 siswa, dan pada pelaksanaan siklus II sebesar 92,59% atau 

sebanyak 25 siswa. Berdasarkan hal tersebut hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan yang signifikan dari sebelum pelaksanaan tindakan sampai 

pelaksanaan siklus II sebesar 33,33% atau sebanyak 9 siswa. 

 

D. Kesimpulan 
 

Dari hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Siswa yang mengungkapkan suatu hal (pendapat) mengenai materi 

meningkat sebanyak 19 siswa (70,37%) yang semula pada kondisi awal 

sebanyak 3 siswa (11,11%) setelah tindakan siklus II menjadi 22 siswa 

(81,48%).  Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sering 

mengeluarkan pendapatnya mengenai suatu materi yang dipelajari. 

2. Siswa dapat menguasai sesuatu (materi) dengan pikiran meningkat 

sebanyak 13 siswa (48,15%) yang semula pada kondisi awal sebanyak 11 

siswa (40,74%) setelah tindakan siklus II menjadi 24 siswa (88,89%). Hal 

ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki kemampuan dalam 

menguasai sebagian besar sesuatu atau materi dengan pikiran.   

3. Siswa yang menyerap inti sari materi yang telah dikuasai meningkat 

sebanyak 10 siswa (37,04%) yang semula pada kondisi awal sebanyak 15 

siswa (55,56%) setelah tindakan siklus II menjadi 25 siswa (92,59%). Hal 

ini menjukkan bahwa siswa dapat menyerap sebagian besar daru inti sari 

materi yang telah dipelajari. 

4. Siswa yang menangkap makna atau arti dari suatu bahan ajar meningkat 

sebanyak 17 siswa (62,96%) yang semula pada kondisi awal sebanyak 6 

siswa (22,22%)   setelah tindakan siklus II menjadi 23 siswa (85,19%). 
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Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa dapat menangkap makna 

dari suatu bahan ajar tanpa banyak membutuhkan bantuan orang lain. 

5. Peningkatan pemahaman materi juga dapat ditunjukkan dengan 

pencapaian nilai Kriteria Ketuntasan Minimal dalam mata pelajaran IPA 

materi gaya mengalami peningkatan yaitu sebesar 33,33% dari 59,26% 

menjadi 92,59%. Ini artinya jumlah siswa yang mendapat nilai lebih dari 

atau sama dengan 70 dalam tes evaluasi yang dilaksanakan pada akhir 

pembelajaran secara individu bertambah 9 siswa dari 16 menjadi 25 siswa. 
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