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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar IPS kelas V SDN 

Bringin tahun pelajaran 2013/2014. Subyek penelitian adalah guru dan siswa 

kelas V SD Negeri Bringin yang berjumlah 33 siswa. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah siswa dan guru. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui 

observasi, wawancara, dokumentasi, tes. Teknik uji validitas data menggunakan 

triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Teknik analisis data kualitatif 

dengan model interaktif, terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, paparan 

data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus, yang 

masing-masing siklus terdiri dari empat tahap, yaiti: perencanaan, pelaksanaan, 

Observasi, dan refleksi.Hasil penelitian menunjukkan peningkatan motivasi dan 

hasil belajar IPS. Adapun peningkatan motivasi belajar dapat dilihat dari hasil 

observasi terhadap motivasi belajar IPS dari pra siklus sampai siklus III. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi pada semua indikator pada 

setiap siklus. Indikator tekun sebanyak 66,67%, 72,72%, 90,90%, dan 93,93%. 

Indikator ulet sebanyak 30,30%, 48,48%, 84,84%, dan 87,87%. Indikator minat 

sebesar 54,55%, 69,69%, 93,93%, dan 96,97%. Indikator mandiri sebesar 33,33%, 

51,51%, 87,87%, dan 93,93%. Indikator kreatif sebesar 42,42%, 48,48%, 81,81%, 

dan 87,87%. Hal ini membuktikan bahwa penerapan metode Snowball Throwing 

dapat meningkatkan motivasi belajar IPS. 

 

Kata kunci : Motivasi, Hasil belajar, Metode Snowball Throwing 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

.IPS sangat penting bagi kehidupan siswa karena melalui pembelajaran 

IPS diharapkan siswa menjadi matang secara emosional, berfikir rasional, 

memiliki keterampilan sosial dan intelektual sehingga mampu melahirkan 

keputusan-keputusan yang tepat, berdasarkan situasi dan kondisi yang dialami. 

Dalam pembelajaran siswa terkadang dapat mencapai prestasi yang diharapkan, 

tetapi terkadang juga tidak. Hal ini karena kemampuan dan karaktristik yang 

dimiliki siswa berbeda.  Salah satu penyebabnya adalah kurangnya motivasi 

belajar siswa. Berdasarkan pengamatan pada tanggal 17 April 2014, pembelajaran 

yang dilakukan bersifat monoton dan kurang inovatif. Metode pembelajaran yang 

digunakan masih menggunakan metode konvesional, yaitu ceramah, Tanya jawab 

yang pertanyaannya kurang dapat melatih siswa untuk berfikir kritis, dan 

penugasan yang cenderung monoton. Siswa tidak dibiasakan belajar secara aktif, 

hanya duduk dan mendengarkan penjelasan dari guru. Pembelajaran masih 

didominasi oleh guru dimana siswa kurang dilibatkan secara aktif dalam 

pembelajaran. Hal ini berdampak pada rendahnya motivasi belajar siswa terhadap 

pelajaran IPS. Terbukti dari hasil ulangan siswa kelas 5 semester 2 SD Negeri 

Bringin Kecamatan Juwana tahun pelajaran 2013/2014 pada materi Perjuangan 

Mempertahankan Kemerdekaan. Dari 33 siswa hanya 27,27% atau 9 siswa yang 

mencapai KKM (≥ 63), sedangkan 72,73% atau 24 siswa belum mencapai KKM 

(≤ 63). 

Dari permasalahan di atas, diperlukan sebuah metode yang mampu 

meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap pelajaran IPS secara optimal. Salah 

satu metode yang dapat dijadikan alternatif untuk memecahkan permasalahan di 

atas adalah metode Snowball Throwing. Model pembelajaran snowball throwing 

merupakan model pembelajaran kooperatif yang memberi kesempatan pesrta 

didik untuk bekerja sama dengan sesama peserta didik. Model pembelajaran 

Snowball Throwing merupakan salah satu modifikasi dari teknik bertanya yang 

menitikberatkan pada kemampuan merumuskan pertanyaan yang dikemas dalam 
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sebuah permainan yang menarik yaitu saling melempar bola kertas yang berisi 

pertanyaan kemudian mejawab pertanyaan yang ada dalam bola kertas tersebut 

(Tunggal, 2011 : 17). 

Metode snowball thowing diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa dalam pembelajaran IPS, dan tentunya akan akan membawa dampak hasil 

belajar yang meningkat. Oleh karena itu peneliti   bermaksud mengadakan 

penelitian dengan judul  “Penerapan Metode Snowball Throwing dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar IPS pada Siswa kelas V SDN Bringin Tahun 

Pelajaran 2013/2014”. 

Pembatasan Masalah   

1. Pembelajaran  IPS  di  Kelas V SDN Bringin semester genap tahun 

2013/2014 

2. Metode yang digunakan adalah snowball throwing. 

3. Aspek yang akan ditingkatkan adalah motivasi belajar siswa 

 

Rumusan Masalah 

“ Apakah penerapan metode snowball throwing dapat meningkatkan 

motivasi belajar dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas V SD Negeri Bringin 

tahun pelajaran 2013/2014?” 

Tujuan Penelitian 

“Untuk meningkatkan motivasi belajar IPS melalui metode snowball 

throwing pada siswa kelas V SD Negeri Bringin tahun pelajaran 2013/2014”. 

 

Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perbaikan 

proses pembelajaran di sekolah, khususnya dalam meningkatkan motivasi 

belajar dalam mata pelajaran IPA melalui metode  snowball throwing. 

2. Manfaat praktis 
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a. Manfaat bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar  

dalam mata pelajaran IPS. Meningkatkan keaktifan dan mempermudah 

dalam memahami materi pembelajaran IPS 

b. Manfaat bagi guru 

Sebagai bahan masukan bahwa metode snowball throwing dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran.  

c. Manfaat bagi sekolah 

Penelitian ini memberikan sumbangan dalam rangka perbaikan 

metode pembelajaran IPS.  

d. Manfaat bagi peneliti berikutnya 

Dapat digunakan sebagai referensi  dan bahan pertimbangan pada 

penelitian peningkatan motivasi belajar IPS yang berhubungan dengan 

penerapan metode Snowball Throwing. 

LANDASAN TEORI 

1. Motivasi Belajar IPS 

a. IPS 

Kosasi Djahiri (Yaba, 2006:5) menyatakan bahwa IPS adalah merupakan 

ilmu pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang 

ilmu sosial dan ilmu lainnya serta kemudian diolah berdasarkan prinsip-

prinsip pendidikan dan didaktif untuk dijadikan program pengajaran pada 

tingkat persekolahan. 

 

b. Motivasi Belajar 

Motivasi adalah kekuatan tersembunyi di dalam diri kita, yang 

mendorong kita untuk berkelakuan dan bertindak dengan cara yang khas. 

Kadang kekuatan itu berpangkal pada naluri, kadang pula berpangkal 

pada suatu keputusan rasional; tetapi lebih sering lagi hal itu merupakan 

perpaduan dari kedua proses tersebut (Ivor K. Davies:124) 

 

Indikator Motivasi : 

 Menurut Sardiman (2001:81) Indikator motivasi belajar adalah 

sebagai berikut: 

a) Tekun menghadapi tugas. 
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b) Ulet dalam menghadapi kesulitan dan tidak lekas putus asa. 

c) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah orang 

dewasa. 

d) Senang bekerja secara mandiri. 

e) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. 

f) Dapat mempertahankan pendapatnya. 

g) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini 

h) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka peneliti memilih indikator-

indikator sebagai berikut: 

a) Tekun 

b) Ulet 

c) Minat 

d) Mandiri 

e) Kreatif 

2. Metode Snowball Throwing 

Menurut Saminanta (2010:37) “ Metode Pembelajaran Snowball 

Throwing disebut juga Metode Pembelajaran Gelundungan Bola Salju”. 

Langkah-langkah pembelajaran snowball throwing menurut Suprijono 

(2009:128) dan Saminanto (2010:37) adalah: 

a) Guru menyampaikan materi yang akan disajikan. 

b) Guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-

masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang 

materi. 

c) Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-

masing, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru 

kepada temannya. 

d) Kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas, 

untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut 

materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. 

e) Kemudian kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola 

dan dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain. 

f) Siswa yang mendapat lemparan bola diberikan kesempatan untuk 

menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas yang berbentuk 

bola tersebut. 

g) Evaluasi 

h) Penutup 
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METODE PENELITIAN 

Setting Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian adalah di SD Negeri Bringin kelas V semester II. 

Waktu penelitian dilaksanakan  antara bulan April-Juni 2014. 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK).. Penelitian 

ini berifat mendeskripsikan data, fakta, dan keadaan yang ada dan menggunakan 

pola pelitian siklus.  

Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah Guru dan Siswa Kelas V SDN Bringin Tahun 

pelajaran 2013/2014. Dengan jumlah siswa sebanyak 33 siswa, yang  terdiri dari  

15 siswa putra dan 18 siswa putri. Obyek penelitiannya adalah motivasi belajar 

IPS dan metode Snowball Throwing 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas ini, data kualitatif yang dikumpulkan terdiri dari: data 

motivasi belajar IPS dan data metode Snowball Throwing. Sumber data diperolrh 

dari siswa dan guru. 

Prosedur Penelitian 

Prosedur pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas ini setiap siklus meliputi: 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik 

observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. 
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Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dart Lembar Observasi, Pedoman 

wawancara, soal tes, daftar nama dan nilai kelas V. 

Validitas atau Keabsahan Data  

Uji validitas dengan menggunakan triangulasi. Peneliti menggunakan 2 

jenis triangulasi, yaitu triangulasi Sumber Data dan triangulasi Metode 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif. Analisis interaktif 

terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Indikator Pencapaian 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah apabila masing-masing 

dari aspek motivasi belajar yaitu tekun, ulet, minat, mandiri, kteatif menncapai 

≥80% dan 75% dari jumlah siswa menunjukkan peningkatan motivasi belajar dan 

mencapai KKM (≥ 63). 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Profil Sekolah 

Nama Sekolah  : SD Negeri Bringin 

NSS   : 101031808035 

NPSN   : 20317009 

Alamat   : Ds. Bringin Kec. Juwana Kab. Pati  

Deskripsi Kondisi Awal 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada tanggal 17 April 2014, 

motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri Bringin masih rendah dalam 

pembelajaran IPS. Hasil Pengamatan awal, diperoleh informasi mengenai masalah 

yang terjadi yaitu: siswa kurang berminat dalam pembelajaran IPS, siswa malas 

dalam mengerjakan tugas IPS, siswa sulit mempelajari materi IPS yang 
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disampaikan guru, siswa yang kurang jelas malu untuk bertanya, iswa kurang aktif 

dalam kegiatan pembelajaran IPS, metode yang digunakan guru dalam mengajar 

masih bersifat monoton. 

Deskripsi Siklus I 

Pelaksanaan tindakan dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2014. Alokasi 

waktu adalah 3 jam pelajaran (3x35 menit).. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan 

yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi , dan reflksi. Hasil motivasi belajar  

tekun 72,72%, ulet 48,48%, minat 69,69%, mandiri 51,51% dan kreatif 48,48%. 

Ketuntasan hasil belajar sebesar 54,54%. Siklus I belum mencapai target 

pencapaian indikator walaupun sudah mengalami peningkatan dari sebelum 

tindakan. Dari hasil refleksi yang dilakukan secara kolaborasi dengan guru kelas 

V, masih terdapat banyak kekurangan dalam tindak mengajar dan tindak belajar. 

Hal itu menjadi acuan untuk memperbaiki pada siklus II. 

 

Deskripsi Siklus II 

Siklus II dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2014. Alokasi waktu 

pembelajaran selama 3 jam pembelajaran (3x35 menit). Sama dengan siklus I, 

siklus 2 terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 

refleksi. Dalam Siklus II, peneliti memperbaiki kekurangan yang telah ditemukan 

pada siklus I. Hasil Refleksi pada siklus II dapat diketahui bahwa peneliti berhasil 

memperbaiki kekurangan, kegiatan belajar mengajar berjalan baik, dan motivasi 

belalar siswa mengalami peningkatan di banding dengan siklus I. Hasil motivasi 

belajar siklus II yaitu tekun 90.90%, ulet 84,84%, minat 93,93%, mandiri 87,87%, 

kreatif 81,81%. Ketuntasan hasil belajar sebesar 84, 84%, Pada siklus II ini, 

Indikator motivasi sudah mencapai target yang ditetapkan. Walaupun sudah 

mencapai target, namun untuk memantapkan hasil penelitian siklus II, peneliti 

melanjutkan pada siklus III. 
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Deskripsi Siklus III 

Siklus III dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2014. Alokasi waktu 

pembelajaran selama 3 jam pembelajaran (3x35 menit).  .Peneliti melanjutkan 

penelitian ke siklus III dengan tujuan untuk pemantapan hasil dan keberhasilan 

penelitian dari siklus II. Pelaksanaan siklus III Hampir sama seperti siklus II. 

Hasil siklus III mengalami peningkatan yaitu tekun 93,93%, ulet 87,87%, minat 

96,97%, mandiri 93,93%, dan kreatif 87,87%. Ketuntasan hasil belajar sebesar 

90,91%. Dari hasil yang diperoleh pada siklus III maka penelitian di cukupkan 

sampai siklus III. 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan data yang sudah dianalisis, dapat dideskripsikan bahwa 

terdapat peningkatan motivasi belajar IPS pada siswa kelas V SD Negeri Bringin. 

Peningkatan motivasi belajar dapat dilihat Pra siklus, siklus I, siklus II dan siklus 

III. Peningkatan motivasi belajar ini juga diikuti dengan peningkatan hasil belajar. 

Hal ini membuktikan bahwa penerapan metode Snowball Throwing dapat 

meningkatkan motivasi belajar IPS dan hasil belajar. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Penerapan metode Snowball Throwing dalam pembelajaran IPS dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa, hal ini dapat terlihat dari indikator motivasi 

belajar siswa dapat mencapai target yaitu ≥ 80% dan dibuktikan dengan hasil 

belajar siswa dapat mencapai nilai KKM 

Implikasi 

Hasil kesimpulan membuktikan adanya peningkatan motivasi belajar dan 

hasil belajar pada setiap siklus, hal ini menunjukkan penerapan metode Snowball 

Throwing dapat memberikan solusi bagi guru untuk mencapai tujuan 

pembelajatan yang lebih baik. Secara praktis hasil penelitian digunakan sebagai 

solusi dan masukan bagi pendidik dan calon pendidik untuk meningkatkan 

kualitas siswa melalui metode Snowball Throwing. 
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Saran 

1. Kepala Sekolah 

Memberikan sosialisai dorongan kepada guru untuk ikut workshop 

atau seminar tentang inovasi pembelajaran.. 

2. Guru 

Metode Snowball Throwing dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

untuk memilih pendekatan dan metode yang tepat dalam pembelajaran 

3. Peneliti berikutnya 

Melaksanakan Penelitian dengan memperhatikan aspek-aspek  lain 

yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa dan hasil belajar yang 

berhubungan dengan penerapan metode Snowball Throwing. 
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