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ABSTRAK 

 
PENINGKATAN KEAKTIFAN DALAM PEMBELAJARAN SUB TEMA  

AKU DAN TEMAN BARU MELALUI MODEL PEMBELAJARAAN 

SNOWBALL THROWING  PADA SISWA KELAS 1A SDIT 

AL FIRDAUS PURWODADI TAHUN 2014/ 2015 

 

Endang Sri Rahayu, A54F121002, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2015,  100 halaman 

 

  Penelitian Tindakan Kelas dengan rumusan masalah” Apakah Penerapan 

Model Pembelajaran Snowball Throwing dapat Meningkatkan Keaktifan Dalam 

Pembelajaran Sub Tema Aku dan Teman Baru Pada Siswa Kelas 1A SDIT Al 

Firdaus Purwodadi Tahun 2014/2015?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran sub tema aku dan teman baru 

melalui model pembelajaran snowball throwing pada siswa kelas 1A SDIT Al 

Firdaus Purwodadi tahun2014/2015. Dalam penelitian tindakan kelas ini subjek 

penerima tindakan adalah siswa kelas 1A SDIT Al Firdaus Purwodadi yang 

berjumlah 29 siswa, subjek pelaku tindakan adalah peneliti sebagai guru. Metode 

atau teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, 

pengamatan/observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yang 

meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi 

data. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dalam 

pembelajaran pada sub tema aku dan teman baru, hal ini dapat dilihat dari 

keaktifan pada kondisi awal 55% mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 

63,1% dan72,1% , siklus II sebesar 78,9% dan 81,4%. Dengan demikian dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran model Snowball 

Throwing dapat meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran sub tema aku dan 

teman baru pada siswa kelas 1A SDIT Al Firdaus Purwodadi tahun 2014/2015. 

Kata kunci:  keaktifan,  pembelajaran, snowball throwing.  

 

A.  PENDAHULUAN 

 

Permasalahan yang muncul dalam praktek kependidikan di sekolah 

menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan proses pembelajaran. 

Pembelajaran yang dilakukan di sekolah dasar pada umumnya secara 

klasikal, pembelajaran seperti itu menganggap semua siswa memiliki 
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kemampuan yang sama. Padahal pada kenyataannya berbeda satu sama lain, 

ini terlihat dari hasil pembelajaran yang nilainya juga berbeda-beda. 

Mengajar tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa, 

tetapi merupakan kegiatan guru mendidik, mengajar, membimbing atau 

memfasilitasi siswa menemukan pengetahuan dan pengalaman belajar. 

Menurut S. Belen dalam Rusna RA (2003: 17 ) dalam mengajar 

mengembangkan potensi siswa yang beraneka ragam dan bukan menjadikan 

siswa sebagai penerima atau pemakai pasif ( konsumen ) ilmu pengetahuan 

yang dimiliki guru.  

Keaktifan siswa selama kegiatan pembelajaran merupakan salah satu 

indikator adanya keinginan siswa untuk belajar. Keaktifan siswa dalam 

belajar merupakan persoalan penting dan mendasar yang harus dipahami, 

disadari, dan dikembangkan oleh setiap guru dalam proses pembelajaran. 

Keaktifan belajar ditandai oleh adanya keterlibatan secara optimal, baik 

intelektual, emosi dan fisik. Siswa dikatakan aktif jika ia dalam proses  

belajar selalu aktif dan selalu ingin tahu di tandai dengan seringnya bertanya 

baik kepada guru atau sesama teman mengenai hal-hal yang kurang 

dipahaminya, mampu mengerjakan tugas yang diberikan guru, mampu 

menjawab pertanyaan dari guru dan dalam proses pembelajaran tersebut 

siswa merasa senang.  

Penulis menyadari betapa jauh berbeda pembelajaran yang selama ini 

dilakukan dengan uraian mengajar di atas. Setiap tujuan pembelajaran yang 

telah dirumuskan ketercapaiannya oleh siswa sering kali masih jauh dari apa 

yang diharapkan. Kegiatan pembelajaran lebih berorientasi pada guru, 

penulis masih menganggap fungsi utama mengajar adalah menyampaikan 

informasi tanpa memperhatikan bagaimana cara menyajikan informasi 

tersebut kepada siswa sehingga materi dapat di serap secara baik dan 

maksimal. Hasil dari tes pembelajaran yang demikian selalu tidak dapat 

mengarah  pada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Menyadari 

adanya kesenjangan antara kenyataan pencapaian tujuan dengan harapan 

yang dituangkan dalam tujuan pembelajaran, dirasakan ada masalah yang 
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menghambat keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Sadar 

akan adanya masalah dan bercermin  pada pelaksanaan pembelajaran yang 

telah dilakukan, maka penulis merefleksi hal-hal yang kurang mendukung 

untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa dan mengidentifikasi masalah 

yang ada. Hasil identifikasi dan refleksi tersebut akan ditindak lanjuti dalam 

kegiatan perbaikan pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas ( PTK ). 

Dari hasil diskusi dengan teman sejawat terungkap adanya masalah 

yang terjadi dalam pembelajaran, yaitu pemahaman siswa terhadap konsep 

yang diajarkan rendah, siswa kurang bersungguh-sungguh dalam belajar, 

siswa cenderung pasif kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran dan 

hasil belajar siswa juga rendah. Pembelajaran dapat efektif jika menggunakan 

strategi yang tepat dan menggunakan media belajar yang tepat pula. 

Dari pengamatan yang penulis lakulan, maka penulis akan melakukan 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan keaktifan dalam 

pembalajaran sub tema aku dan teman baru melalui model pembelajaran 

snowball throwing pada siswa kelas 1A SDIT Al Firdaus Purwodadi tahun 

2014/2015”. Penelitian tersebut dilakukan bertujuan untuk meningkatkan 

keaktifan dalam pembelajaran sub tema aku dan teman baru, dengan 

demikian diharapkan semua siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran, tidak hanya pasif tetapi benar-benar terlibat secara aktif. 

 

B.  METODE PENELITIAN 

1. Jenis dan Desain Penelitian 

    a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah kualitatif. Menurut Arikunto (2006: 12) penelitian kualitatif biasa 

dilawankan dengan penelitian kuantitatif dengan alasan bahwa dalam 

kegiatan ini peneliti tidak menggunakan angka dalam pengumpulan data 

dan data dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. 
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b. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK).  Menurut 

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

pencermatan terhadap kegiatan pembelajaran berupa tindakan yang 

sengaja dimunculkan dan terjadi di sebuah kelas. 

2. Tempat dan waktu Penelitian. 

a. Tempat Penelitian. 

Tempat penelitian adalah di SD IT Al Firdaus Purwodadi yang 

beralamat di Jln. Taman Makam Pahlaman gang M. Soepaljo RT.11 

RW. 21.  kecamatan Purwodadi kabupaten Grobogan. 

b. Waktu Penelitian. 

Tahap penyusunan proposal hingga pelaporan hasil penelitian silakukan 

sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2014. 

3. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah: 

a. Seluruh siswa kelas 1A SDIT Al Firdaus Purwodadi sebagai subjek 

penelitian yang menerima tindakan. 

b. Observer Guru Sejawat. 

c. Peneliti sebagai subyek yang memberikan tindakan 

4. Prosedur Penelitian. 

Prosedur Penelitian Tindakan Kelas tediri dari empat langkah yaitu sebagai 

berikut: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Keempat langkah 

menurut Kurt Lewin dalam ( Arikunto,2006a:16) tersebut digambarkan 

sebagi bekikut: 

a. Siklus I 

1) Perencanaan. Perencanaan tindakan ini mengacu pada permasalahan 

yang dihadapi oleh guru kelas 1A SDIT Al Firdaus Purwodadi. 

2) Pelaksanaan. Tindakan yang dilakukan oleh guru atas solusi yang yang 

ditawarkan oleh peneliti berdasarkan perencanaan yang telah dibuat 

sebelumnya. 
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3) Observasi. Observasi dilaksanakan pada waktu pelaksanaan tindakan 

yaitu ketika pembelajaran berlangsung dengan menggunakan strategi 

refleksi. Hasil refleksi tersebut kemudian digunakan untuk menentukan 

langkah-langkah selanjutnya dalam upaya mencapai tujuan yang ingin 

dicapai peneliti. 

b. Siklus II  

1) Perencanaan. Perencanaan Tindakan Kelas di siklus II ini mengacu 

pada hasil tindakan pada siklus I yang telah dilaksanakan sebagai 

solusi pemecahan permasalahan. 

2) Pelaksanaan. Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan pada 

pertemuan berikutnya setelah siklus I selesai dilaksanakan. Peneliti 

bertindak sebagai guru berdasarkan perencanaan yang telah dibuat 

sebelumnya. 

3) Observasi dan Monitoring. Dilaksanakan untuk melihat jalannya 

pelaksanaan tindakan yang didasarkan pada pelaksanaan siklus I. 

Semua proses jalannya pembelajaran dan peningkatan kemampuan 

menyampaikan pendapat dengan tepat  pada siswa. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a.  Observasi 

Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan jalan mengamati 

langsung terhadap objek yang diteliti ( Rubino Rubiyanto 2009: 75)   

b. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah cara mengumpuan data dengan jalan tanya jawab 

secara langsung berhadapan muka, peneliti bertanya secara lisan 

responden menjawab secara lisan pula (Rubino Rubiyanto 2009: 73) 

c. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi yang akan dikumpulkan antara lain: nama siswa, jenis 

kelamin siswa, RPP, nilai keaktifan belajar sub tema aku dan teman baru 

sebelum pelaksanaan pembelajaran snowball throwing, foto-foto saat 

pelaksanaan penelitian. 
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6. Teknik analisis Data 

Menurut M.B. Milles dalam Sugiyono (2005: 246), proses analisis interaktif 

adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu proses pemilihan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabtrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. 

b.  Penyajian Data  

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. 

c. Verifikasi Data 

Verifikasi data yaitu pemeriksaan tentang benar dan tidaknya hasil 

laporan penelitian. Sedangkan simpulan adalah tinjauan ulang pada 

catatan di lapangan atau simpulan diuji kebenarannya, kekokohannya 

merupakan validitasnya (milles Huberman, 2000: 19). 

7. Indikator Pencapaian  

Indikator pencapaian  keaktifan belajar sub tema aku dan teman baru pada 

siswa kelas 1A SDIT Al Firdaus Purwodadi tahun 2014/2015 melalui model 

pembelajaran snowball throwing yaitu: 

a. Perhatian siswa terhadap penjelasan guru, prosentase pencapaian 80%. 

b. Siswa berani bertanya prosetase pencapaian 75%. 

c. Siswa mencari informasi, prosentase pencapaian 80%. 

d. Siswa saling bekerja sama, posentase pencapaian 75%. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

1. Hasil Penelitian 

Berdasarkan deskripsi pelaksanaan masing-masing siklus secara 

menyeluruh mulai dari kondisi awal, siklus I dan siklus II mengenai 

pendekatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

snowball throwing yang diterapkan oleh peneliti, telah dapat mengalami 
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peningkatan dalam hal keaktifan dalam pembelajaran sub tema aku dan 

teman baru.   

 Berikut ini merupakan perbandingan data dari keaktifan dalam 

pembelajaran sub tema aku dan teman baru dari kondisi awal, siklus I 

sampai dengan siklus II. 

Tabel Daftar Perbandingan Keaktifan dalam Pembelajaran 

No  Keaktifan siswa penelitian 

Kondisi 

awal(%) 

Siklus I(%) Siklus II(%) 

Pertemuan I Pertemuan 

II 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

1 Memperhatikan 

guru 

61,1% 67,2% 78% 80,2% 83,6% 

2 Berani bertanya 52,6% 62,1% 67% 81% 80,2% 

3 Siswa mencari 

informasi 

52,6% 62% 71,6% 78,4% 80,2% 

4 Siswa saling bekerja 

sama 

53,4% 61,2% 71,6% 75,9% 81,9% 

5 Rata-rata keaktifan    55% 63,1% 72,1% 78,9% 81,4% 

 

 Dilihat dari tabel tersebut, nilai keaktifan dalam pembelajaran dari 

keseluruhan indikator mengalami peningkatan secara bertahap. Peningkatan 

keaktifan dalam pembelajran mengalami peningkatan dari kondisi awal, 

siklus I (pertemuan I dan II) dan siklus II (pertemuan I dan II). Berikut 

dijelaskan dalam grafik rata-rata keaktifan dalam pembelajaran dari 

keseluruhan indikator : 
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Gambar  Grafik Rata-rata Keaktifan Siswa  

 Sesuai realita di atas ditunjukkan bahwa dengan pendekatan model 

pembelajaran snowball throwing dapat meningkatkan keaktifan dalam 

pembalajaran sub tema aku dan teman baru, peningkatan sebesar 81,4% 

pada siklus II pertemusn ke 2. 

 

2. Pembahasan Hasil Penelitian 

    Proses penelitian yang dilaksanakan secara kolaboratif antara guru 

kelas 1B kelas, peneliti sebagai guru kelas senantiasa memperhatikan  

dengan peneliti secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik. Dalam 

melaksanakan tindakan kelas, peneliti sebagai gru kelas senantiasa 

memperhatikan prinsip-prinsip-prinsip belajar serta berusaha untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaan dengan baik untuk memperoleh hasil 

yang optimal. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip belajar yang 

dikemukakan oleh M. Faturochman dan Sulistyorini (2012: 17), 

menyebutkan inti dari prinsip-prinsip belajar yaitu: 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

pra siklus siklus I
pertemuan I

siklus I
pertemuan II

siklus II
pertemuan I

siklus II
pertemuan II



 

 

9 

 

1)  Apapun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, bukan orang 

lain. Untuk itu siswalah yang harus bertindak secara aktif. 

2)  Setiap siswa akan belajar sesuai dengan kemampuannya 

3) Seorang siswa akan dapat belajar dengan baik apabila mendapat 

penguatan langsung pada setiap langkah yang dilakukan selama 

proses belajarnya. 

4) Penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan siswa 

akan membuat proses belajar lebih berarti. 

5) Seorang siswa akan lebih meningkat motivasinya untuk belajar 

apabila ia diberi tanggung jawab serta kepercayaan penuh atas 

belajarnya. 

   Keaktifan dalam pembelajaran sub tema aku dan teman 

baru melalui model snowball throwing telah menunjukkan hasil yang 

siknifikan setelah dilaksanakan siklus I dan siklus II. Keaktifan dalam 

pembelajaran dapat mencapai hasil yang signifikan disebabkan karena 

pembelajaran berpusat pada siswa dan berjalan secara aktif, kreatif dan 

menyenangkan bagi siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat User 

Usman(1990: 19) bahwa hasil belajar yang optimal hanya mungkin dicapai 

apabila kedua belah pihak yaitu siswa dan guru melakukan keaktifan yang 

intensional, kemudian disimpulkan bahwa guru dan siswa melakukan 

belajar mengajar secara sengaja dan terarah, dengan demikian tujuan 

intruksional dapat dicapai dengan tuntas sebaliknya apabila tidak terdapat 

keaktifan mengajar pada pihak guru serta tidak ada keaktifan belajar pada 

siswa, kegiatan itu bukan lagi kegiatan instruksional, melainkan kegiatan 

non intruksional, mungkin berupa percakapan biasa. Dengan demikian 

tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan bisa dicapai semaksimal 

mungkin. 

Keaktifan belajar sub tema aku dan teman baru yang ditunjukkan   

perbaikan pembelajaran melalui pembelajaran model snowball throwing 

telah menunjukkan hasil yang signifikan, hasil belajar siswa di kelas juga 

mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan pembelajaran berpusat pada 

siswa dan berlangsung secara aktif dan menyenangkan bagi siswa. 

 Peningkatan keaktifan siswa pada siklus I dan siklus II ini 

disebabkan karena penggunaan model pembelajaran snowball throwing. 

Model pembelajaran dan media pembelajaran mempunyai peran penting, 
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yaitu berfungsi sebagai strategi untuk menyampaikan bahan ajar sampai 

tercapainya tujuan pembelajaran. Tujuan penggunaan media pembelajaran 

untuk membantu guru agar proses belajar mengajar lebih efektif. 

Jika dibandingkan dengan penelitian yang relevan, yaitu  

penelitian yang dilakukan I Km Suka Wardiana (2012) dalam penelitian 

yang berjudul penerapan model pembelajaran Kooperatif Tipe snowball 

throwing untuk Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar PKn Kelas V SD 

N I Bumbungan. Hasil yang peneliti tempuh hasilnya lebih rendah. 

Penelitian yang dilakukan oleh I Km Suka Wardiana tingkat keaktifan dari 

siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 15,80%, sedangkan 

penerapan model snowball throwing pada siswa kelas 1A SDIT Al Firdaus 

Purwodadi mencapai 9,3%.  

  Tingkat keaktifan dengan penerapan pembelajaran model snowball 

throwing yang dilakukan oleh Setya Sipranata (2013) dalam penelitian yang 

berjudul Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif snowball throwing 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Perbaikan Motor Otomotif 

Kelas XI Teknologi Kendaraan Ringan di SMK Muhammadiyah I Salam 

Magelang, juga sejalan dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan yaitu 

dari hasil penelitian menunjukkan peningkatan keaktifan belajar siswa. 

Aktivitas positif siswa dari tiap siklus meningkat dari siklus I sebesar46,87%; 

siklus II sebesar 56,25% dan siklus III sebesar 70,31%. Rerata hasil belajar 

juga meningkat, pada siklus I sebesar 6,79; pada siklus II sebesar 6,93 dan 

pada siklus III sebesar 7,43.  

    Melalui penerapan model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball 

Throwing, siswa mengalami peningkatan dalam pembelajaran, peningkatan 

yang lebih menonjol adalah siswa semakin aktif dalam pembelajaran, yaitu 

keaktifan siswa mengalami peningkatan sebanyak 26,4% , hal ini dapat 

dilihat pada saat kondisi awal keaktifan siswa hanya 55%, setelah 

menerapkan pembelajaran model snowball throwing dengan siklus I dan 

siklus II, keaktifan siswa dapat meningkat menjadi 81,4% pada siklus II 
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pertemuan ke 2. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang telah 

peneliti laksanakan. Keaktifan dari siklus I dan siklus II telah mampu 

mencapai indikator yang diharapakan. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa penerapan pembelajaran model snowball throwing dapat 

meningkatkan keaktifan belajar sub tema aku dan teman baru pada siswa 

kelas 1A SDIT Al Firdaus Purwodadi tahun 2014/2015. 

 

D. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan 

pendekatan pembelajaran snowball throwing dapat meningkatkan keaktifan 

pembelajaran sub tema aku dan teman baru kelas I SDIT Al Firdaus 

Purwodadi tahun ajaran 2014/2015. Dapat dijelaskan bahwa keaktifan belajar  

yang pada kondisi awal hanya 55% setelah menggunakan pendekatan 

pembelajaran model snowball throwing dapat meningkat mencapai 81, 4% 

berarti sudah lebih dari 80%, diatas indikator yang ingin dicapai. Penerapan 

model pembelajaran snowball throwing dalam pembelajaran sub tema aku 

dan teman baru kelas 1A SDIT Al Firdaus Purwodadi  juga mengalami 

peningkatan dari  skor 25 (55%) meningkat menjadi 34 (85%) pada akhir 

siklus II.  
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