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PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS DENGAN METODE SNOWBALL 
THROWING PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 02 JATIKUWUNG 

KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013  

 
ABSTRAK 

 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Untuk 

mengetahui apakah metode snowball throwing dapat meningkatkan hasil belajar 
IPS bagi siswa kelas V SD Negeri 02 Jatikuwung tahun pelajaran 2012/2013 atau 
tidak, 2) Untuk mengetahui sejauh mana peningkatan hasil belajar IPS siswa 
kelas V SD Negeri 02 Jatikuwung tahun pelajaran 2012/2013 melalui metode 
snowball throwing, Untuk mengetahui bagaimana penerapan/pengajaran 
pembelajaran IPS dengan metode snowball throwing pada siswa kelas V SD 
Negeri 02 Jatikuwung tahun pelajaran 2012/2013. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 02 Jatikuwung kecamatan Jatipuro 
kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa yang 
dijadikan objek sebanyak 20 siswa. Metode pengumpulan data menggunakan 
metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data 
menggunakan deskriptif komparatif dan kritis. 

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Penggunaan metode 
snowball throwing dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 
02 Jatikuwung tahun pelajaran 2012/2013, hal tersebut ditunjukkan dengan hasil 
belajar siswa pada siklus I rata-rata nilai siswa 66,5. Pada siklus II rata-rata 
nilai siswa adalah 72,5, dan pada siklus III rata-rata nilai siswa adalah 81. 
Penerapan pembelajaran IPS dengan menggunakan metode snowball throwing 
pada siswa kelas V SD Negeri 02 Jatikuwung Kecamatan Jatipuro Kabupaten 
Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013 dilaksanakan dengan  menerapkan 
langkah-langkah sesuai metode yaitu 1) Penyampaian materi, 2) Pembentukan 
kelompok, 3) Pembentukan Ketua kelompok, 4) Penulisan pertanyaan materi 
pada kertas, 5) Kertas dibentuk bola dan dilemparkan, 6) Siswa yang memperoleh 
kertas menjawab pertanyaannya, serta 6) Evaluasi dan penutup. 
Kata kunci : snowball throwing, hasil belajar, metode. 

 
A. Pendahuluan  

Pada dasarnya tujuan dari penelitian IPS di Sekolah Dasar adalah 

untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk 

mengembangkan diri sesuai bakat, minat, kemampuan dan lingkungannya, 

serta berbagai bekal siswa untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih 

tinggi. Kemampuan dan keterampilan guru dalam memilih dan menggunakan 

berbagai metode pembelajaran harus senantiasa ditingkatkan. Ketidaktepatan 

guru dalam menentukan metode dalam pembelajaran IPS, akan menyebabkan 
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kurangnya pemahaman siswa terhadap materi IPS. Pembelajaran IPS pada 

siswa kelas V SD Negeri 02 Jatikuwung belum dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memahami materi sehingga hasil belajar siswa 

rendah. Berdasarkan data dari observasi 20 siswa kelas V, hanya 45% siswa 

yang memperoleh nilai memenuhi KKM, sedangkan 55% siswa masih 

memperoleh nilai dibawah nilai KKM (70). Kondisi ini terjadi karena 

pembelajaran IPS yang selama ini dilakukan adalah pembelajaran dengan 

metode ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas sehingga proses 

pembelajaran hanya terpusat pada guru. Sehingga siswa kurang aktif dan 

kurang begitu memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru secara 

maksimal yang akan terpengauh juga terhadap hasil belajarnya. 

Dalam rangka meningkatkan hasil belajar IPS siswa, perlu 

dikembangkan metode-metode pembelajaran inovatif yang dapat mendorong 

siswa untuk aktif belajar, meningkatkan motivasi belajar siswa, yang 

berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Namun pada 

kenyataannya pembelajaran yang diterapkan oleh guru kurang dapat 

mengembangkan kemampuan berfikir siswa, salah satunya adalah metode 

ceramah yang masih sering digunakan oleh guru, metode ceramah merupakan 

metode pembelajaran dimana guru aktid menyampaikan materi kepada siswa, 

sedangkan siswa hanya bertindak sebagai pendengar sehingga siswa kesulitan 

dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan 

menerapkan metode pembelajran yang menarik, variatif, dan inovatif sehingga 

siswa akan termotivasi untuk belajar. Salah satu metode pembelajaran yang 

menarik dan pendapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa 

adalah metode snowball throwing. Metode  snowball throwingditerapkan 

dengan menggunakan penekanan latihan soal yang dikerjakan secara 

berkelompok dan dirangkai dalam permainan bola-bola kertas agar lebih 

menarik bagi siswa. Dari uraian tersebut peneliti memilih judul  penelitian : 

“Peningkatan Hasil Belajar IPS dengan metode snowball throwing pada Siswa 
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kelas V SD Negeri 02 Jatikuwung Kecamatan Jatipuro Kabupaten 

Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

B. Metode Penelitian 

1. Setting Penelitian 

Penelitian dilakukan di SD Negeri 02 Jatikuwung terletak di dusun Kepuh, 

RT 12/RW 06 desa Jatikuwung, kecamatan Jatipuro, kabupaten 

Karanganyar.  

2. Waktu 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2012 – Maret 2013. 

3. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian jenis penelitian tindakan kelas (PTK) yaitu 

penelitian tindakan yang diterapkan di dalam kelas. Penelitian memilih 

menggunakan penelitian tindakan kelas karena memcahkan masalah yang 

timbul dalam kelas dan atau meningkatkan kualitas situasi kelas tersebut. 

Prosedur PTK yang dilakukan adalah dengan a) Perencanaan, b) Tindakan, 

c) Pengamatan, d) Refleksi 

4. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah : 

a. Siswa SD N 02 Jatikuwung dengan jumlah 20 siswa. 

b. Guru yang juga sebagai peneliti berkolaborasi dengan guru lain serta 

Kepala Sekolah untuk meneliti apakah penelitian yang dilaksanakan 

sudah berhasil atau tidak. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti melakukan pengumpulan data 

dengan cara : wawancara, observasi, dokumentasi dan tes. 

6. Teknik Analisis Data 

Data dianalisis secara diskriptif kualitataid yang terdiri dari tahap-tahap 

yaitu pengumpulan atau display data, reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan dalam bentuk interaktid dengan pengumpulan data 

sebagai suatu proses siklus. 
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a. Pengumpulan data, pengumpulan ini dilakukan dengan mencata dan 

melihat interaksi serta tindakan guru dan siswa yang terjadi dalam 

proses pembelajaran dengan cara mendokumentasikan. 

b. Reduksi data, reduksi ini dilakukan dengan menyeleksi dan memilih 

data yang kurang mendukung penelitian. 

c. Penyajian/display data, display ini yang sudah terkumpul 

dikelompokkan dalam beberapa bagian sesuai dengan jenis 

permasalahan supaya mudah dimengerti. Data yang dijabaran dan 

ditafsirkan kemudian dibandingkan persamaan dan perbedaannya. 

d. Penarikan kesimpulan, didasarkan reduksi data dan display data berupa 

perubahan yang terjadi setelah dilakukan tindakan berlangung secara 

bertahap. Kesimpulan semetara pada akhir siklus I, kemudian 

kesimpulan akhir pada siklus II, dan seterusnya sampai kesimpulan 

terakhir pada siklus akhir. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Proses pembelajaran IPS kelas V SD Negeri 02 Jatikuwung belum 

dapat meningkatan kemampuan siswa dalam memahami materi, sehingga 

hasil belajar siswa rendah. Berdasarkan data observasi dari 20 siswa kelas V, 

hanya 45% siswa yang memperoleh nilai memenuhi KKM, sedangkan 55% 

siswa masih memperoleh nilai dibawah nilai KKM (70). Kondisi ini terjadi 

karena pembelajaran IPS yang selama ini dilakukan di SD Negeri 02 

Jatikuwung adalah pembelajaran IPS dengan metode ceramah, tanya jawab 

dan pemberian tugas sehingga proses pembelajaran hanya terpusat pada guru. 

Sehingga siswa kurang aktif dan kurang begitu memahami pelajaran yang 

disampaikan oleh guru secara maksimal yang akan berpengaruh juga terhadap 

hasil belajarnya. 

Dalam rangka meningkatkan hasil belajar IPS siwa, perlu 

dikembangkan metode-metode pembelajaran inovatid yang dapat mendorong 

siswa untuk aktif belajar, meningkatkan motivasi belajar siswa, yang 

berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Namun pada 
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kenyatannya pembelajaran yang diterapkan oleh guru kurang dapat 

mengembangkan kemampuan berfikir siswa. Salah satunya adalah metode 

caramah yang masih sering digunakan oleh guru, metode ceramah merupakan 

metode pembelajaran dimana guru aktid menyampaikan materi kepada siswa, 

sedangkan siswa hanya bertindakd sebagai pendengar sehingga siswa 

kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Salah satu 

cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menerapkan metode 

pembelajaran yang menarik, variatif dan inovatif sehingga siswa akan 

termotivasi untuk belajar. Salah satu metode pembelajaran  yang menarik dan 

dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa adalah metode 

snowball throwing. Metode snowball throwing diterapkan dengan 

menggunakan penekanan latihan soal yang dikerjakan secara berkelompok 

dan dirangkai dalam permainan bola-bola kertas agar lebih menarik bagi 

siswa. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka peneliti melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa melalui metode 

snowball throwing. 

Proses pembelajaran menggunakan metode snowball throwingpada 

siklus I kemudian diamati dan dikumpulkan data-data hasil observasi untuk 

mengetahui bagaimana prose pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil 

observasi yang dilakukan, pada siklus I adalah sebagai berikut : 

1. Siswa masih pasif dalam pembelajaran, karena baru pertama kali 

menggunakan metode snowball throwing sehingga masih banyak tahap-

tahap yang belum dapat dilaksanakan dengan baik 

2. Masih banyak siswa yang belum fokus dalam pembelajaran, karena sering 

bercanda dengan teman atau bermain-main saat pembelajaran berlangsung. 

3. Guru kurang membimbing siswa dalam proses diskusi dan penarikan 

kesimpulan materi, sehingga masih terdapat kesalahan pemahaman materi 

pada siswa. 

Berdasarkan hasil observasi pembelajaran siklus I dapat diketahui 

jumlah siswa ang memenuhi KKM meningkat menjadi 12 siswa, masih ada 8 

siswa yang mendapatkan nilai pos test materi kegiatan ekonomi Indonesia 
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dibawah nilai KKM. Rata-rata nilai siswa baru mencapai 66,5% sehingga 

masih dalam kategori rendah. Berdasarkan hasil observasi, tampak bahwa 

kegiatan pembelajran yang dilakukan pada siklus I belum selesai denegan 

yang diharapkan dan memerlukan perbaikan kembali pada siklus selanjutnya 

(siklus II). Hal ini dibuktikan bahwa ketuntasa belajar siswa pada siklus I baru 

mencapai 60% belum mencapai persentase 85%, sehingga penelitian harus 

dilanjutkan ke siklus II.  

Berdasarkan hasil observasi pembelajaran siklus II diketahui jumlah 

siswa yang memenuhi KKM meningkat menjadi 16 siswa, masih ada 4 siswa 

yang mendapatkan nilai post test dibawah nilai KKM. Rata-rata nilai siswa 

telah meningkat dari siklus sebelumnya yaitu 72,5 dan termasuk dalam 

kategori cukup baik. Ketuntasan belajar siswa meningkat menjad 80%, tetapi 

hasil ini masih belum memenuhi indikator pencapaian (85%) sehingga belum 

dapat dikatakan optimal. Berdasarkan hasil observasi, tampak bahwa kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan pada siklus II belum sesuai dengan yang 

diharapkan dan memerlukan perbaikan kembali pada siklus selanjutnya (siklus 

III). Hal ini dibuktikan bahwa ketuntasan belajar siswa pada siklus II baru 

mencapai 80%, masih ada 20% siswa yang belum tuntas belajarnya. 

Berdasarkan hasil observasi pembelajaran siklus III diketahui bahwa 

seluruh siswa (100%) telah memperoleh nilai memenuhi KKM, dengan rata-

rata nila 81. Ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 100%, dan telah 

memenuhi indikator pencapaian (85%), sehingga penelitian pada siklus III 

telah dapat dikatakan  optimal. Berdasarkan hasil observasi, tampak bahwa 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada siklus III telah berjalan dengan 

baik, maka penelitian dapat dikatan optimal dengan hasil yang signifikan. 

Berdasarkan keseluruhan proses dan hasil penelitian pada siklus III maka 

diputuskan penelitian berhenti pada siklus III karena telah mencapai indikator 

pencapaian yang ditetapkan. Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 

No KKM Nilai 
Pra Siklus Siklus I Siklus II Siklus III 
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1 70 70 70 80 90 
2 70 70 70 80 90 
3 70 60 60 70 80 
4 70 70 70 80 90 
5 70 70 70 60 70 
6 70 60 60 70 80 
7 70 60 60 60 70 
8 70 70 70 70 70 
9 70 40 40 60 70 
10 70 60 60 70 80 
11 70 60 60 70 90 
12 70 70 70 80 80 
13 70 80 80 80 90 
14 70 70 70 80 80 
15 70 80 80 60 80 
16 70 70 70 80 80 
17 70 60 60 70 80 
18 70 80 80 80 80 
19 70 70 70 80 90 
20 70 60 60 70 80 

Rata-rata 66,5 66,5 72,5 81 
Persentase 

Ketuntasan Belajar 45% 60% 80% 100% 

 

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, maka hipotesis penelitian 

yang berbunyi : “Metode snowball throwing dapat meningkatkan hasil belajar 

IPS siswa kelas V SD Negeri 02 Jatikuwung kecamatan Jatipuro kabupaten 

Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013” telah terbukti kebenarannnya. 

 

D. Simpulan 

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa :  

1. Penerapan metode snowball throwing dapat meningkatkan hasil belajar 

IPS siswa. 

2. Besar peningkatan ketuntasan hasil belajar siswa melalui penerapan 

metode snowball throwing yaitu pada siklus I sebesar 60%, pada siklus II 

80%, dan pada siklus III 100%. 

3. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, maka hipotesis penelitian yang 

berbunyi : “Metode snowball throwing dapat meningkatkan hasil belajar 
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IPS siswa kelas V SD Negeri 02 Jatikuwung kecamatan Jatipuro 

kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013” telah terbukti 

kebenarannya. 
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