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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) adanya perbedaan penggunaan strategi Snowball Throwing dan Reading Guide

terhadap hasil belajar IPA pada materi Pembentukan Tanah di kelas V SD Negeri Srimulyo I Tahun 2015/2016. (2)

strategi yang lebih baik antara strategi Snowball Throwing dan Reading Guide terhadap hasil belajar IPA pada materi

Pembentukan Tanah di kelas V SD Negeri Srimulyo I Tahun 2015/2016. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif

dengan model eksperimen. Subjek penelitian siswa kelas V SD Negeri Srimulyo I. Teknik pengumpulan data menggunkan

teknik tes dan dokumentasi. Uji instrumen digunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data menggunkan

teknik uji-t yang didahului dengan uji prasyarat analisis, yaitu uji normalitas dengan menggunakan metode Liliefors.

Berdasarkan analisis data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh t_hitung > t_tabel , yaitu -2,838 > -1,997. Dan diperoleh

nilai rata-rata hasil belajar IPA dengan menggunakan strategi Snowball Throwing dan strategi Reading Guide yaitu 66,81

75,97. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) terdapat perbedaan antara pengggunaan strategi Snowball Throwing dan

strategi Reading Guide terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri Srimulyo I Tahun 2015/2016. (2) strategi Reading

Guide lebih baik dari pada strategi Snowball Throwing terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri Srimulyo I Tahun

2015/2016.

Kata Kunci: Hasil Belajar IPA, Strategi Snowball Throwing, Stratregi Reading Guide

Abstracts
This study aims to determine: (1) the difference in strategy use Snowball Throwing and Reading Guide on learning

outcomes science class V students of SD Negeri Srimulyo I Year 2015/2016. (2) a better strategy between strategy

Snowball Throwing and Reading Guide on learning outcomes science class V students SD Negeri Srimulyo I year

2015/2016. This study included a quantitative study with an experimental model. The research subject grade V students

SD Negeri Srimulyo I. The data collection technique using the technique of tests and documentation. Test instrument is

used to test the validity and reliability testing. Data analysis technique using the t-test technique which preceded the

prerequisite test analysis, the test for normality using Liliefors. Based on data analysis with a significance level of 5% was

obtained t_hitung> t_tabel, ie -2.838> -1.997. And obtained the average value of learning outcomes IPA using Snowball

Throwing and strategy Reading Guide that is 66.81  75,97. The conclusion of this study were (1) there is a difference

between the using a strategy Snowball Throwing and strategy Reading Guide on learning outcomes science class V

students SD Negeri Srimulyo I Year 2015/2016. (2) strategy Reading Guide better than the strategy of Snowball Throwing

the learning outcomes of science class V students SD Negeri Srimulyo I Year 2015/2016.

Keywords: Science Learning Outcomes, Strategy Snowball Throwing, Strategy Reading Guide
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1. PENDAHULUAN
Suatu bangsa bisa menjadi maju ditentukan oleh pendidikannya, dan majunya

pendidikan ditentukan oleh sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendidikan butuh

pembelajaran yang efektif dan efisien. Saefuddin (2014: 8) menyatakan bahwa:

“Pembelajaran dapat dimaknai sebagai proses penambahan pengetahuan dan

wawasan melalui rangkaian aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan

mengakibatkan perubahan dalam dirinya, sehingga terjadi perubahan yang sifatnya

positif, dan pada tahap akhir akan didapat keterampilan, kecakapan dan pengetahuan

baru”.

Kurikulum yang diterapkan sekarang adalah kurikulum tingkat satuan

pendidikan (KTSP) yaitu pembelajaran berpusat pada guru. Guru dituntut untuk harus

pintar dan kreatif dalam menggunakan strategi dalam pembelajaran untuk membantu

pemahaman siswa. Menurut Majid (2013: 6) strategi pembelajaran dapat diartikan

sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk

mencapai tujuan pendidikan tertentu yang diinginkan. Untuk mempermudah dalam

mencapai tujuan pembelajaran guru harus menggunakan sebuah strategi. Pada

kenyataannya guru di SD Negeri Srimulyo I masih memakai metode pembelajaran yang

konvensional atau ceramah. Dengan ceramah siswa akan merasa bosan pada saat

pembelajaran sehingga menjadi kurang menarik. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah

mata pelajaran yang berkaitan dengan alam dimana mencakup materi yang sangat luas.

Siswa masih merasa kesulitan menangkap isi dari materi jika hanya diceramahi oleh

guru. Masih banyak guru yang menggunakan metode pembelajran konvensional atau

ceramah dalam penyampaian pembelajaran IPA dan menyebabkan siswa akan menjadi

pasif, bosan dan sehingga hasil belajarnya rendah.

Macam-macam strategi itu banyak sekali termasuk didalamnya ada strategi

Snowball Throwing dan Reading Guide. Menurut Huda (2013: 226) Snowball Throwing

diterapkan dengan melempar segumpal kertas untuk menunjuk siswa yang diharuskan

menjawab soal dari guru. Sedangkan Strategi Reading Guide merupakan pembelajaran

berbasis bacaan dimana guru memberikan pedoman membaca kepada siswa dalam
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bentuk pertanyaan-pertanyaan maupun tugas-tugas (Hamruni 2012: 160). Kedua

strategi tersebut merupakan strategi pembelajaran aktif yang diharapkan mampu

membantu memahami pelajaran IPA, maka dari itu dilakukan penelitian untuk

mengetahui strategi manakah yang lebih baik dan tepat dalam pembelajaran IPA.

2. METODE
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian

eksperimen. Subjek penelitian siswa kelas V dengan jumlah 36 siswa di SD Negeri

Srimulyo I. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan dokumentasi.

Untuk menguji kevalidan instrumen digunakan uji validitas dengan rumus korelasi

product moment dan untuk menguji keajegan instrumen digunakan uji reliabilitas dengan

rumus KR-20. Teknik analisis data meliputi uji prasyarat dan uji analisis. Uji prasyarat

meliputi uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data berdistribusi

normal dengan rumus Liliefors. Uji analisis yang digunakan adalah uji t.

3. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan hasil uji validitas try out 1 dan try out 2 yang masing-masing terdiri 25

soal try out 1 dan 25 soal try out 2 diperoleh 5 soal tidak valid dan 20 soal valid untuk try

out 1. Kemudian diperoleh 5 soal tidak valid dan 20 soal valid untuk try out 2.

Sedangkan untuk uji reliabilitas diperoleh nilai r11= 0,823 untuk soal try out 1 dan r11 =

0,795 untuk soal try out 2, hal ini menunjukkan bahwa instrumen reliabel karena r11>

rtabel yaitu 0,823 dan 0,795> 0,361.

a. Deskripsi Data

Deskripsi data memberikan gambaran tentang distribusi frekuensi data hasil

belajar IPA materi Pembentukan Tanah dengan sub tema batuan menggunakan

strategi pembelajaran snowball throwing dan strategi pembelajaran reading guide dengan

sub tema proses pembentukan tanah pada kelas V SD Negeri Srimulyo I Tahun

Pelajaran 2015/2016. Untuk perhitungan menggunakan bantuan program SPSS.

Berdasarkan deskripsi data mengenai hasil belajar IPA materi Pembentukan

Tanah dengan sub tema batuan menggunakan strategi pembelajaran snowball throwing

diketahui bahwa nilai terendah sebesar 40, nilai tertinggi sebesar 95, nilai rata-rata
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sebesar 66,81, nilai standar deviasi sebesar 12,314, total nilai sebesar 2405,

sedangkan nilai tengah (median) 65,00 dan nilai sering muncul (modus) 65 dengan

range sebesar 55. Selanjutnya disusun tabel distribusi frekuensi hasil belajar IPA

kelas V materi Pembentukan Tanah dengan sub tema batuan menggunakan strategi

pembelajaran snowball throwing.

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar IPA Materi Pembentukan
Tanah Sub Tema Batuan Menggunakan Strategi Snowball Throwing

Interval Nilai Frekuensi Persentase
40-49 2 5,6
50-59 6 16,7
60-69 12 33,3
70-79 9 25,0
80-89 5 13,9
91-100 2 5,6
Jumlah 36 100,0

Berdasarkan deskripsi data mengenai hasil belajar IPA materi Pembentukan

Tanah dengan sub tema proses pembentukan tanah menggunakan strategi

pembelajaran reading guide diketahui bahwa nilai terendah sebesar 45, nilai tertinggi

sebesar 100, nilai rata-rata sebesar 75,97, nilai standar deviasi sebesar 14,968, total

nilai sebesar 2735, sedangkan nilai tengah (median) sebesar 77,50 nilai sering muncul

(modus) sebesar 80 dengan range sebesar 55. Selanjutnya disusun tabel distribusi

frekuensi hasil belajar IPA kelas V materi Pembentukan Tanah dengan sub tema

proses pembentukan tanah menggunakan strategi pembelajaran reading guide.
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Tabel 2 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar IPA Materi Pembentukan
Tanah Sub Tema Proses Pembentukan Tanah dengan Strategi Reading Guide

Interval Nilai Frekuensi Persentase
45-54 3 8,3
55-64 4 11,1
65-74 7 19,4
75-84 10 27,8
85-94 6 16,7
95-100 6 16,7
Jumlah 36 100,0

b. Uji Prasyarat

Uji prasyarat dilakukan sebelum melakukan analisis data penelitian dengan

hasil perhitungan hasil belajar IPA dengan menggunakan strategi pembelajaran

snowball throwing diperoleh nilai Lhitung = 0,120< Ltabel = 0,147 serta nilai p = 0,200>

0,05, sedangkan hasil belajar IPA dengan menggunakan strategi pembelajaran

reading guide diperoleh nilai Lhitung = 0,106< Ltabel = 0,147 serta nilai p = 0,200 >

0,05.Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut maka kedua data berdistribusi

normal, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya Lhitung< Ltabel dan p > 0,05, hasil

selengkapnya keputusan hasil uji normalitas disajikan pada tabel 4.10 berikut.

Tabel 3 Keputusan Hasil Uji Normalitas

Strategi N
Harga Liliefors

p  Kesimpulan
Lhitung Ltabel

Snowball Throwing 36 0,120 0,147 0,200 0,05 Normal

Reading Guide 36 0,106 0,147 0,200 0,05 Normal
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c. Hasil Analisis Data

Uji hipotesis diajukan guna menjawab dan membuktikan hipotesis yang

diajukan dalam penelitian.

1. Pengujian Hipotesis 1

Setelah diketahui kedua perlakuan berdistribusi normal kemudian

dilakukan pengujian hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t tidak

berpasangan atau Independent Sample T-Test. Hasil uji t tidak berpasangan dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4Keputusan Hasil Uji Hipotesis 1

Strategi N Mean SD thitung ttabel p

Snowball Throwing 36 66,81 12,314
-2,838 -1,997 0,006

Reading Guide 36 75,97 14,968

Berdasarkan tabel uji hipotesis 1 di atas diketahui thitung> ttabel dan p < 0,05

(-2,838> -1,997 dan 0,006< 0,05), maka Ho ditolak dan menerima Ha artinya

terdapat perbedaan yang signifikan strategi pembelajaran snowball throwing dan

reading guide terhadap hasil belajar IPA siswa Kelas V SD Negeri Srimulyo I

tahun 2015/2016.

2. Pengujian Hipotesis 2

Hasil perhitungan diperoleh nilai rata-rata hasil belajar IPA materi

pembentukan tanah dengan menggunakan strategi pembelajaran snowball

throwing lebih rendah dibanding rata-rata hasil belajar IPA materi pembentukan

tanah dengan menggunakan strategi pembelajaran reading guide yaitu 66,81 <

75,97. Sehingga hipotesis 2 terbukti kebenarannya. Artinya, strategi

pembelajaran snowball throwing lebih baik dari strategi pembelajaran reading guide

dalam meningkatkan hasil belajar IPA materi pembentukan tanah siswa kelas V

SD Negeri Srimulyo I tahun 2015/2016.
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4. PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang telah dilakukan sebelumnya maka

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan yang signifikan strategi pembelajaran snowball throwing dan

reading guide terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri Srimulyo I tahun

2015/2016. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel -2,838> -1,997.

2. Strategi pembelajaran reading guide lebih baik dari strategi pembelajaran snowball

throwing dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri Srimulyo I

tahun 2015/2016. (mean 75,97 >66,81 dan didukung mean difference = 9,167).

DAFTAR PUSTAKA
Hamdani. 2011. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: CV Pustaka Setia

Hamruri. 2012. Strategi Pembelajaran. Yogyakarta: Insan Madani

Huda, Miftahul. 2013. Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran : Isu-isu Metodis dan
Paradigmatis. Malang: Pustaka Pelajar

Majid, Abdul. 2013. Strategi Pembelajaran. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Saefuddin, Asis dan Ika Berdiati. 2014. Pembelajaran Efektif. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya

Samatowa, Usman. 2010. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. Jakarta: Indeks


	cover NP.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	naskah publikasi.pdf

