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ABSTRAK 

 

PENERAPAN STRATEGI SNOWBALL THROWING  

UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA SISWA KELAS V  

SD NEGERI 2 NGARGOSARI AMPEL BOYOLALI  

TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 

 

Ariyani Wahyuningsih, A510100222, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2014, 139 Halaman. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan Hasil belajar siswa melalui 
penerapan strategi Snowball Throwing pada pembelajaran IPA kelas V SD Negeri 
2 Ngargosari Ampel Boyolali tahun pelajaran 2013/2014. Penelitian ini 
merupakan Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) yang dilaksanakan 2 siklus. Subjek 
penelitiannya adalah guru kelas V dan siswa kelas V yang berjumlahn 17 siswa. 
Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, tes, wawancara dan 
dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis 
data menggunakan tahap reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran IPA pada akhir siklus II mencapai 88,24%. 
Sebelum dilaksanakan tindakan (prasiklus) nilai rata – rata kelas 64,29 dengan 
persentase ketuntasan sebesar 35,29%, siklus I pertemuan pertama nilai rata – rata 
kelas 68,47 dengan persentase ketuntasan sebesar 47,06% dan pada siklus I 
pertemuan kedua  nilai rata – rata kelas 73,71%  dengan persentase ketuntasan 
sebesar 58,82%, siklus II pertemuan pertama nilai rata – rata kelas 77,47 dengan 
persentase ketuntasan sebesar 76,47% dan pada siklus II pertemuan kedua nilai 
rata – rata kelas 81,76 dengan persentase ketuntasan sebesar 88,24%. Penelitian 
ini menyimpulkan bahwa strategi snowball throwing dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam siswa kelas V pada 
tahun 2013/2014.  

 

Kata kunci : hasil belajar siswa; strategi snowball throwing 

 

 



A. PENDAHULUAN  

Pendidikan adalah proses memproduksi sistem nilai dan budaya 

kearah yang lebih baik, antara lain dalam pembentukan kepribadian, 

keterampilan dan perkembangan intelektual siswa. Dalam lembaga formal, 

proses reproduksi sistem nilai dan budaya ini dilakukan terutama dengan 

mediasi proses belajar mengajar sejumlah mata pelajaran di kelas. 

Meningkatkan mutu pendidikan adalah menjadi tanggung jawab semua pihak 

yang terlibat dalam pendidikan terutama bagi guru, yang merupakan ujung 

tombak dalam pendidikan dasar guru Sekolah Dasar adalah orang yang paling 

berperan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang 

dapat bersaing di jaman pesatnya perkembangan teknologi. 

Salah satu mata pelajaran yang turut berperan penting dalam 

pendidikan wawasan, keterampilan dan sikap ilmiah sejak dini bagi anak 

adalah mata pelajaran IPA. Ada Sembilan aspek sikap dari ilmiah yang dapat 

dikembangkan pada anak usia SD/MI,yaitu : sikap ingin tahu, sikap ingin 

mendapatkan sesuatu yang baru, sikap kerja sama, sikap tidak putus asa, 

sikap tidak berprasangka, sikap mawas diri, sikap bertanggung jawab, sikap 

berfikir bebas, sikap kedisiplinan diri. Sikap ilmiah ini dapat dikembangkan 

ketika siswa melakukan diskusi, percobaan, simulasi, atau kegiatan di 

lapangan, (Sri Sulistyorini, 2007: 9-10) 

Berdasarkan wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti 

terhadap kelas V SD N 2 Ngargosari dapat diketahui bahwa hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPA masih rendah. Rendahnya hasil belajar siswa 

berasal dari faktor siswa dan guru yaitu : 1) Siswa kurang aktif ketika 

pelajaran IPA, 2) Siswa hanya mendengarkan penjelasan guru saja, 3) Sikap 

siswa yang terkesan malas-malasan dalam menerima pelajaran IPA, 4) Siswa 

terlihat ramai, 5) Siswa berbicara dengan temannya ketika pelajaran IPA 

berlangsung, 6) Siswa malu untuk bertanya kepada guru jika mengalami 

kesulitan, 7) Tidak terlihat adanya diskusi sehingga tidak ada kerja sama 



ketika pembelajaran IPA berlangsung yang dikarenakan pembelajaran IPA 

masih menggunakan strategi ceramah.  

Apabila permasalahan ini dibiarkan secara berkelanjutan maka yang 

terjadi adalah hasil bejalar siswa tidak meningkat. Sebagai salah satu upaya 

untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPA siswa kelas V di 

SD N 2 Ngargosari adalah menggunakan strategi pembelajaran Snowball 

Throwing. 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Menurut 

Rubiyanto (2011: 97-98) penelitian tindakan kelas adalah suatu suatu 

pencermatan terhadap kegiatan pembelajaran berupa tindakan yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi di kelas. PTK dilakukan oleh peneliti, guru dan 

kepala sekolah di kelas atau di sekolah tempat guru mengajar dengan 

penekanan proses pembelajaran. 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 02 Ngargosari Kecamatan 

Ampel Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014. SDN 02 Ngargosari 

dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah dan didukung oleh 6 Guru Kelas, 1 

Guru Agama, 1 Guru Penjaskes, 1 Penjaga Sekolah dan 1 Guru Bahasa 

Inggris. Penelitian dilakukan di SD Negeri 2 Ngargosari karena sekolah 

tersebut tidak menerapkan teknik pembelajaran yang kreatif dan inovatif pada 

mata pelajaran IPA.  

Sumber data pada penelitian ini adalah 1) Data primer merupakan data 

yang diambil secara langsung dari objek penelitian. Yang menjadi objek 

dalam data primer yaitu siswa kelas V dan guru kelas V SD N 2 Ngargosari. 

2) Data Sekunder merupakan data yang diambil secara langsung dari 

penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, 

tes, dan dokumentasi. 



Untuk mengembangkan validitas data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi. Moleong dalam Basrowi dan 

Suwandi (2008: 123), “Menggolongkan triangulasi menjadi 3 yaitu 

triangulasi sumber data, triangulasi metode, dan triangulasi teori. 

Indikator pencapaian dalam penelitian ini adalah apabila persentase 

ketuntasan siswa yang telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM ) 

≥70 sebesar 80%. 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Sebelum diadakan penelitian, peneliti mengadakan observasi terkait 

dengan pelaksanaan proses pembelajaran, yang akan digunakan sebagai fokus 

penelitian sekaligus sebagai indikator pencapaian siswa. Untuk mengetahui 

kondisi awal, peneliti menggunakan wawancara terhadap guru kelas V dan 

melalui observasi terhadap proses pembelajaran IPA pada kelas V. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, hasil yang 

didapatkan yaitu : 1) Proses pembelajaran masih menggunakan metode 

konvensional, seperti ceramah dan mengerjakan tugas, 2) Hasil belajar siswa 

masih rendah terhadap mata pelajaran IPA. 3) Siswa tidak terlibat secara aktif 

dalam proses pembelajaran, 4) Kurangnya keterampilan siswa untuk 

membuat pertanyaan pada materi pelajaran yang kurang jelas. 5) Penggunaan 

media dan strategi pembelajaran tidak maksimal. 

Hasil observasi menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran yang ada di kelas V pada mata pelajaran 

Ilmu Penegtahuan Alam ( IPA ). Hasil belajar yang masih kurang ini ditandai 

dengan kurangnya respon siswa saat pelajaran dalam bertanya dan menjawab 

pertanyaan dari guru. Keadaan ini menyebabkan pelaksanaan proses 

pembelajaran tidak maksimal. 

Dalam pelaksanaan tindakan, peneliti menggunakan strategi Snowball 

Throwing yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 



pelajaran IPA siswa kelas V. Peneliti melakukan wawancara dan observasi 

sebelum melaksanakan tindakan kelas untuk memperoleh data prasiklus. 

Setelah itu, peneliti melaksanakan tindakan yang terdiri dari 2 siklus. Dalam 

penelitian ini, peneliti bertindak sebagai guru yang mengajar mata pelajaran 

IPA dan guru kelas V sebagai observer yang mengamati proses pembelajaran 

selama tindakan.  

Pada tindakan siklus I dan siklus II ada empat tahapan yaitu 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Tahap 

perencanaan, peneliti merancang pembelajaran dengan menggunakan strategi 

Snowball Throwing, menyusun RPP, mempersiapkan media pembelajaran 

dan sumber belajar, menyusun lembar observasi, dan menyusun alat evaluasi 

pembelajaran. Pada tahap tindakan, peneliti melaksanakan proses 

pembelajaran dengan menggunakan strategi Snowball Throwing. Tahap 

selanjutnya adalah pengamatan yang dilakukan untuk mengamati proses 

pembelajaran selama tindakan. Setelah mendapatkan hasil pengamatan 

peneliti melakukan refleksi terhadap siklus I. Dari hasil refleksi dapat 

diketahui kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki pada siklus 

selanjutnya. Setelah siklus I selesai dan mendapatkan kekurangan yang harus 

diperbaiki maka peneliti melanjutkan ke siklus II. Pada siklus II memiliki 

tahapan yang sama dengan siklus I.  

Berdasarkan data siklus II  dapat diketahui bahwa adanya peningkatan 

dari sebelum tindakan (prasiklus) sampai dengan siklus II. Peningkatan 

tersebut menunjukkan keberhasilan pembelajaran dengan menerapkan strategi 

Snowball Throwing disimpulkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPA dari sebelum tindakan (prasiklus) sampai 

dengan siklus II. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas 

dan persentase ketuntasan siswa. Nilai rata-rata kelas dari sebelum tindakan 

(prasiklus) ke siklus I pertemuan pertama adalah 64,29 menjadi 68,47 dan 

pertemuan kedua 73,71. Dari siklus I pertemuan kedua ke siklus II pertemuan 

pertama dari 73,71 menjadi 77,47 dan pertemuan kedua menjadi 81,76.  



Sedangkan dilihat dari persentase ketuntasan siswa yang memperoleh 

nilai di atas KKM sebagai berikut:  

a. Sebelum dilaksanakan tindakan (prasiklus) siswa yang mencapai KKM 

hanya 6 siswa atau sebesar 35,29%, setelah tindakan dilaksanakan 

dengan strategi Snowball Throwing maka persentase ketuntasan 

meningkat.  

b. Pada siklus I pertemuan pertama siswa yang memperoleh nilai di atas 

KKM sebanyak 8 siswa atau sebesar 47,06%. 

c. Pada siklus I pertemuan kedua sebanyak 10 siswa atau 58,82% 

meningkat sebanyak 11,76%. 

d. Pada siklus II pertemuan pertama sebanyak 13 siswa atau 76,47% 

meningkat sebanyak 17,65%. 

e. Pada siklus II pertemuan kedua sebanyak 15 siswa atau sebesar 88,24%. 

 

Hasil penelitian yang serupa seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Dwi wulandari dengan judul Penggunaan metode snowball trowing dalam 

meningkatkan kreatifitas belajar IPS siswa kelas V SD N 03 Wonorejo Kec. 

Jatiyoso Kab.Karanganyar tahun ajaran 2009 / 2010. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya kreatifitas dan hasil belajar IPA siswa kelas V. 

D. KESIMPULAN  

Hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan dalam 2 siklus 

dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan strategi 

Snowball Throwing dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam siswa kelas V SD N 2 Ngargosari tahun 

pelajaran 2013/2014. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang telah 

dirumuskan terbukti kebenarannya. Penggunaan strategi pembelajaran ini 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa terhadap materi yang dipelajari. 

Prosentase belajar secara keseluruhan baik pra tindakan maupun setelah 

dilakukan tindakan dapat dirinci yaitu pada pra tindakan mencapai 35,29%, 



pada siklus I pertemuan pertama menjadi 47,06%, siklus I pertemuan kedua 

menjadi 58,82%, pada siklus II pertemuan pertama 76,47% dan pada siklus II 

pertemuan kedua mencapai 88,24%.  
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