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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Hakikat Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Secara umum belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku, 

akibat interaksi individu dengan lingkungan.8 Sedangkan menurut Agung, hasil 

belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah mengalami proses pembelajaran.9 

Sehubungan dengan pendapat itu, maka Wahidmurni, Mustikawan dan Ridho 

menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar jika ia 

mampu menunjukkan adanya perubahan dalam dirinya. Perubahan-perubahan 

tersebut di antaranya dari segi kemampuan berpikirnya, keterampilannya, atau 

sikapnya terhadap suatu objek.10  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses atau aktivitas siswa 

secara sadar dan sengaja, yang dirancang untuk mendapatkan suatu pengetahuan dan 

pengalaman yang dapat mengubah sikap dan tingkah laku seseorang sehingga dapat 

mengembangkan dirinya kearah kemajuan yang lebih baik. 

                                                             
8Muhammad Ali, Guru dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2008), h. 14 
9Agung A. Gede, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Singaraja: Ikip, 2005), h. 75 
10Wahidmurni, Alifin Mustikawan, dan Ali Ridho, Evaluasi Pembelajaran: Kompetensi dan 

Praktik, (Yogyakarta: Nuha Letera, 2010), h.18 
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Nana Sudjana memberikan definisi hasil belajar adalah “kemampuan yang 

dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya”.11 Hasil belajar dapat 

ditingkatkan melalui usaha sadar yang dilakukan secara sistematis mengarah kepada 

perubahan yang positif yang kemudian disebut dengan proses belajar. Akhir dari 

proses belajar adalah perolehan suatu hasil belajar siswa. Sedangkan Hamalik 

mengatakan bahwa “hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan 

perubahan kelakuan”.12 Selanjutnya Hamalik mengatakan “bukti bahwa seseorang 

telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya 

dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti”13 Slameto 

menambahkan “hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh dari suatu proses usaha 

setelah melakukan kegiatan belajar yang dapat diukur dengan menggunakan tes guna 

melihat kemajuan siswa”.14 

Sedangkan Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain mengatakan “yang 

menjadi petunjuk bahwa suatu proses belajar mengajar dianggap berhasil adalah daya 

serap terhadap bahan pelajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi baik secara 

individual maupun kelompok”15. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar sebagai 

perubahan perilaku secara positif serta kemampuan yang dimiliki siswa dari suatu 

                                                             
11Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya,  

2005), h. 22. cet ke-10. 
12Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 36 
13Ibid., h. 114 
14Slameto, Op.Cit., h. 8 
15Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 107 
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interaksi tindak belajar dan mengajar yang berupa hasil belajar intelektual, strategi 

kognitif, sikap dan nilai, inovasi verbal, dan hasil belajar motorik. Perubahan tersebut 

dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik 

dibandingkan dengan sebelumnya. 

2.   Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar yang diinginkan  dan yang telah ditentukan, tidak selamanya 

berjalan sesuai yang diharapkan, hal ini juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu faktor dari dalam diri (internal) dan faktor dari luar siswa (eksternal). Menurut 

Ahmadi mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah: 

a. Faktor raw input (faktor siswa itu sendiri) dimana tiap anak memiliki kondisi 

yang berbeda-beda dalam kondisi sosiologis dan kondisi psikologis. 

b. Faktor environmental input (faktor lingkungan) 

c. Faktor instrumental input yang di dalamnya terdiri dari kurikulum, program, 

bahan ajar, sarana fasilitas serta tenaga pengajar (guru).16 

 

Slameto mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, 

antara lain : 

a. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri  

individu itu sendiri, adapun yang digolongkan kedalam faktor intern yaitu: 

Kecerdasan, minat, bakat dan motivasi. 

b. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar yang sifatnya di luar diri siswa yaitu: Keadaan keluarga, 

Keadaan sekolah dan Keadaan lingkungan masyarakat.17 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan anak dalam 

hasil belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, kedua faktor tersebut 

                                                             
 16Ahmadi, Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta. 2005), h. 12   
17Slameto, Belajar dan  Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta. 2010), 

h. 54 
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sangat mempengaruhi dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa. Kemampuan 

belajar siswa berpengaruh pada prestasi belajar yang dicapai dari setiap siswa karena 

setiap faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa juga berbeda-beda 

3.   Aspek-aspek hasil belajar 

Proses belajar mengajar harus mendapat perhatian serius yang melibatkan 

berbagai aspek yang menunjang keberhasilan belajar mengajar. Hasil belajar dapat 

dikelompokan menjadi tiga aspek diantaranya yaitu: aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

c. Aspek kognitif yaitu yang berkenaan dengan pengenalan baru atau 

mengingat kembali (menghafal), memahami, mengaplikasikan, 

menganalisis, dan kemampuan mengevaluasi. 

d. Aspek afektif yaitu berhubungan dengan pembangkitan minat, sikap atau 

emosi juga penghormatan (kepatuhan) terhadap nilai atau norma. 

e. Aspek psikomotorik yaitu pengajaran yang bersifat keterampilan atau yang 

menunjukkan gerak (Skill). Keterampilan tangan menunjukkan pada tingkat 

keahlian seseorang dalam suatu tugas tertentu. 

B.  Deskripsi Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar  

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, dinyatakan bahwa :  

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
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mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.18 

 

Untuk mencapai tujuan tersebut,maka salah satu bidang studi yang harus 

dipelajari oleh peserta didik di Sekolah Dasar adalah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), 

yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi insan yang memahami 

kedisplinan ilmu sosial dan humaniora. 

Ilmu Pengetahuan Sosial atau sering disebut dengan istilah IPS merupakan 

salah satu mata pelajaran pokok yang ada di Sekolah Dasar. Mata pelajaran IPS 

merupakan sebuah integrasi dari berbagai mata pelajaran yaitu sejarah, geografi, 

ekonomi serta mata pelajaran sosial lainnya.  

Pendidikan IPS di Sekolah Dasar adalah suatu penyederhanaan displin ilmu-

ilmu sosial, psikologi, filsafat, ideologi negara dan agama yang diorganisasikan dan 

disajikan secara ilmiah dan psikologi untuk tujuan pendidikan. Melalui mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial siswa diarahkan, dibimbing, dan dibantu untuk 

menjadi warga negara Indonesia dan warga dunia yang baik. Menjadi warga negara 

dan warga dunia yang baik merupakan tantangan yang berat karena masyarakat 

global selalu mengalami perubahan setiap saat.19  

a. Tujuan pembelajaran IPS di Sekolah Dasar: 

Pendidikan IPS merupakan suatu displin ilmu. Oleh karena itu pendidikan IPS 

harus mengacu pada tujuan pendidikan Nasional. Dengan demikian tujuan pendidikan 

IPS adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menguasai displin 

                                                             
18Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, loc.cit. h. 23 
19Supardi, Dasar-dasar Ilmu Sosial, (Yogyakarta: Ombak, 2011), h. 182  
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ilmu-ilmu sosial untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi. Ada tiga aspek 

yang harus dituju dalam pengembangan pendidikan IPS, yaitu aspek 

intelektual,kehidupan sosial, dan kehidupan individual. Pengembangan kemampuan 

intelektual lebih didasarkan pada pengembangan disiplin ilmu itu sendiri serta 

pengembangan akademik dan thinking skil. 

Tujuan intelektual berupaya untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam 

memahami displin ilmu sosial, kemampuan berfikir, kemampuan prosesual dalam 

mencari informasi  dan mengkomunikasikan hasil temuan. Pengembangan kehidupan 

sosial berkaitan dengan pengembangan kemampuan dan tanggung jawab siswa 

sebagai anggota masyarakat.20   

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS adalah suatu upaya 

yang dilakukan secara sengaja oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan 

berkaitan dengan isu-isu sosial dan kewarganegaraan disetiap jenjang terutama pada 

jenjang Sekolah Dasar, awal dari masa pendidikan peserta didik sebagai pondasi awal 

dalam proses pendidikan. 

C.   Hakikat Model Pembelajaran Tipe Snowball Throwing 

Snowball secara etimologi berarti bola salju, sedangkan Snowbal Throwing 

secara keseluruhan dapat diartikan melempar bola salju. Dalam pembelajaran 

Snowball Throwing, bola salju merupakan kertas yang berisi pertanyaan yang dibuat 

oleh siswa kemudian dilempar kepada temannya sendiri untuk dijawab.  

                                                             
20Sundawa, Pembelajaran dan Evaluasi Hasil Belajar IPS, (Bandung: Upi Press, 2006), h. 80  
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Menrut Huda model pembelajaran Snowball Throwing adalah suatu model 

pembelajaran yang diawali dengan pembentukan kelompok yang diawali 

ketua kelompok untuk mendapat tugas dari guru kemudian masing-masing 

murid membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola (kertas pertanyaan) 

lalu dilempar ke murid yang lain masing-masing murid menjawab pertanyaan 

dari bola yang diperoleh. Pembelajaran Snowball Throwing melatih siswa 

untuk lebih tanggap menerima pesan dari orang lain, dan menyampaikan 

pesan tersebut kepada temannya dalam satu kelompok.21 

Dilihat dari model pembelajaran yang digunakan, metode ini akan membuat 

kelompok menjadi dinamis, karena kegiatan siswa tidak hanya berfikir, menulis atau 

berbicara. Akan tetapi mereka juga melakukan aktifitas fisik yaitu menggulung dan 

melempar kertas yang dibentuk bola salju kepada temannya. Dengan demikian setiap 

anggota kelompok akan mempersiapkan diri karena pada gilirannya mereka harus 

menjawab pertanyaan dari temannya yang terdapat di dalam bola kertas. Slamet 

Widodo memaparkan bahwa: 

Metode Snowball Throwing  merupakan salah satu modifikasi teknik bertanya 

yang menitik beratkan pada kemampuan membuat pertanyaan yang dikemas 

dalam permainan menarik yaitu saling melempar bola salju yang berisikan 

pertanyaan.22 

1. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif Tipe Snowbal Throwing 

menurut Suprijono yaitu sebagai berikut. 

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 untuk 

menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh guru kepada 

temannya; 

                                                             
21Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), h. 

226 
22 Widodo, Slamet. Meningkatkan Motivasi Siswa Bertanya Melalui Metode Snowball 

throwing, (Bandung: Gramedia, 2002), h.37 
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d. Masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja untuk 

menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang 

sudah dijelaskan oleh ketua kelompok; 

e. Kertas tadi yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola dan 

dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain selama kurang lebih 15 

menit,  

f. Selanjutnya setelah siswa dapat satu bola atau satu pertanyaan 

diberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang 

tertulis dalam kertas yang berbentuk bola tersebut secara bergantian; 

g. Kemudian evaluasi dan terakhir penutup.23 

 

2. Karakteristik Model Pembelajaran Snowball Throwing 

a. Peserta didik bekerja dalam kelompok kooperatif untuk menguasai 

materi akademis. 

b. Siswa diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk melatih pemahaman 

siswa seputar materi. 

c. Penilaian yang diberikan dalam pembelajaran kooperatif di dasarkan 

kepada hasil kerja kelompok. Namun demikian, guru perlu menyadari, 

bahwa sebenarnya prestasi yang diharapkan adalah prestasi setiap 

individu. 

d. Siswa belajar bekerjasama, siswa juga harus belajar bagaimana 

membangun kepercayaan diri. 

e. Sistem penghargaan yang berorientasi kepada kelompok dari pada 

individu. 

3.   Kelebihan dan kelemahan Model Pembelajaran Snowball Throwing  

                                                             
23Suprijono, A. Cooperatif Learning Teort dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2011), h. 128 
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a. Kelebihan: 

1. Suasana pembelajaran menjadi menyenangkan karena siswa seperti 

bermain dengan melempar bola kertas kepada orang lain. 

2. Siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan 

berfikir karena diberi kesempatan untuk membuat soal dan 

diberikan kepada siswa lain. 

3. Membuat siswa siap dengan berbagai kemungkinan karena siswa 

tidak tahu dengan berbagai soal yang dibuat temannya seperti apa 

4. Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. 

5. Pendidik tidak terlalu repot membuat media karena siswa terjun 

langsung dalam praktik. 

6. Pembelajaran menjadi efektif. 

7. Ketiga aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dapat tercapai.24 

b.   Kekurangan: 

1. Sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam memahami materi 

sehingga apa yang dikuasai siswa hanya sedikit. Hal ini dapat dilihat 

dari soal yang dibuat siswa biasanya hanya seputar materi yang sudah 

dijelaskan atau seperti contoh soal yang telah diberikan. 

2. Ketua kelompok yang tidak mampu menjelaskan dengan baik tentu 

menjadi penghambat bagi anggota lain untuk memahami materi 

sehingga diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk siswa 

mendiskusikan materi pelajaran 

3. Tidak ada kuis individu maupun penghargaan untuk kelompok 

sehingga siswa saat berkelompok kurang termotivasi untuk bekerja 

sama. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bagi guru untuk 

menambahkan pemberian kuis individu dan penghargaan kelompok. 

4. Memerlukan waktu yang sangat panjang. 

5. Siswa yang nakal cenderung berbuat onar. 

6. Kelas sering kali gaduh karena kelompok yang dibuat siswa.25 

4. Prinsip-prinsip Metode Snowball Throwing 

1. Metode ini menuntut peserta didik untuk belajar secara aktif atau 

dinamakan dengan student active learning. 

                                                             
24 Aris Shiomin, 68 Model Pembelajaran Inovatif  dalam Kurikulum 2013, (Cet: 2, Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2016), h. 176  
25Ibid., h. 177 
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2. Metode ini menuntut peserta didik untuk belajar bekerjasama dengan 

kelompok atau dinamakan dengan cooperative learning. 

3. Metode ini menuntut guru untuk menerapkan kegiatan pembelajaran 

yang bersifat partisipatorik. 

4. Pembelajaran bersifat menyenangkan atau dinamakan dengan joyfull 

learning.26 

Jadi, dari pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa model 

pembelajaran snowball throwing adalah model pembelajaran yang membagi peserta 

didik menjadi beberapa kelompok kemudian di dalam masing-masing kelompok 

terdapat ketua kelompok untuk mendapat tugas dari guru. Kemudian masing-masing 

peserta didik bekerja sama dengan anggota kelompoknya membuat pertanyaan di 

selembaran kertas yang kemudian diremas dan dibentuk seperti bola (kertas 

pertanyaan) kemudian dilempar ke peserta didik yang lain. Kemudian peserta didik 

yang terkena lemparan kertas harus menjawab pertanyaan dalam kertas yang 

diperoleh. Kemudian dalam proses pembelajaran ini guru tetap berperan sebagai 

pembimbing dan mengarahkan peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan. Dengan indikator berupa membuat soal, menjawab soal dan bermain 

sambil belajar. 

D.   Media Gambar 

 Gambar merupakan media yang sangat mudah kita temukan. Kata-kata dan 

gambar merupakan perpaduan yang sangat baik dalam proses pengiriman pesan, 

informasi atau materi pelajaran. Hasil dari  belajar dengan hanya melalui kata-kata 

                                                             
26Januardana, Arta. Pengaruh Metode Snowball Throwing, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), 

h.37 
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seharusnya berbeda dengan hasil belajar melalui perpaduan kata-kata dan gambar. 

Banyak definisi yang menjelaskan tentang media gambar, berikut beberapa 

pengertian media gambar menurut beberapa ahli: 

 Menurut Cecep Kusnandi, dkk. Media gambar adalah media yang berfungsi 

untuk mnyampaikan pesan melalui gambar yang menyangkut indera 

penglihatan. Pesan yang disampaikan dituangkan melalui simbol-simbol 

komunikasi visual. Media gambar mempunyai tujuan untuk menarik 

perthatian, memperjelas materi, mengilustrasikan fakta dan informasi.27 

 

Pada dasarnya, manfaat yang diperoleh dari penggunaan gambar sebagai 

media sama dengan penggunaan media pembelajaran pada umumnya, hal ini 

mengacu pada suatu pengertian bahwa gambar merupakan media pembelajaran 

sehingga manfaat yang diperolehnya sama. Penggunaan media pembelajaran secara 

umum termasuk pada penggunaan media gambar dengan baik dapat berguna untuk. 

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indra. 

3. Penggunaan media yang bervariasi dan tepat dapat mengatasi sikap pasif 

dari siswa. 

4. Dengan penggunaan media guru dapat menyampaikan materi dengan 

persamaan pengalaman dan persepsi untuk setiap siswa.28 

 

Sebuah gambar yang bermakna paling tidak memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Gambar harus mengandung sesuatu yang dapat dilihat dan penuh dengan 

informasi/data, sehingga gambar tidak hanya sekedar gambar yang yang 

tidak mengandung arti atau tidak dapat dipelajari. 

2. Gambar bermakna dan dapat dimengerti, sehingga pembaca benar-benar 

mengerti dan tidak salah dalam mengartikan sebuah gambar. 

3. Lengkap, rasional untuk digunakan dalam proses pembelajaran, bahanya 

diambil dari sumber yang jelas, sehingga jangan sampai gambar miskin 

informasi yang berakibat penggunanya tidak belajar apa-apa.29  

                                                             
27Kusnandi Cecep, Sujtipto Bambang, Media Pembelajaran Manual dan Digital,(Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2013), h. 41-42  
28Sadiman Arief S, Media  Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h.17-18  
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Arief S menyatakan bahwa gambar atau foto merupakan tangkapan visual dari 

suatu objek, benda atau peristiwa yang disajikan  melalui foto/gambar.30 Jadi dalam 

menggunakan media gambar, tidak sembarang gambar yang bisa dijadikan media,  

tetapi hanya gambar yang bermakna yang mampu memberikan informasi yang layak 

digunakan sebagai media pembelajaran.  

 

E.   Hasil Penelitian Relevan 

Hasil penelitian relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

No. Persamaan Perbedaan Hasil 

1 “Upaya Meningkatkan 

Pembelajaran IPA Kelas V 

di SDI Al Hikmah Gadang 

Malang Melalui Model 

Pembelajaran Snowball 

Throwing”. Penelitian ini 

dilakukan oleh Indra 

Wahyuny tahun 2011 

Universitas Negeri Malang. 

Penelitian ini fokus pada 

mata pelajaran IPA  

1.Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

penarapan model 

pembelajaran Snowball 

Throwing pada 

pembelajaran IPA kelas 

V SDI Al Hikmah 

Gadang Malang 

berlangsung efektif. Dari 

hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

penggunaan model 

pembelajaran  Snowball 

Throwing dalam 

pembelajaran IPA kelas 

V di SDI Al Hikmah 

                                                                                                                                                                              
29A, Arsyad. Media Pembelajaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 80  
30Sadiman, S Arief. Media Pendidikan, Pengertian , Pengembangan dan pemanfaatannya, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.29  
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Gadang dapat 

meningkatkan keaktifan 

siswa, selain itu 

penerapan model 

pembelajaran Snowball 

Throwing juga mampu 

meningkatkan hasil 

belajar siswa.31 

 

 kesamaan dari kedua 

penelitian ini sama-sama 

menggunakan model 

pembalajaran yang sama, 

yaitu tipe Snowbal 

Throwing. 

Sedangan pada penelitian 

ini pada mata pelajaran 

IPS. 

 

2 Ellen Julianti (2015) dengan 

judul “Model Pembelajaran 

Snowball Throwing Untuk 

Meningkatkan Keaktifan, 

Dan Hasil Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Teknik 

Dasar Otomotif Kelas X Di 

SMKN 1 Sedayu Bantul”. 

Pada penelitian ini 

berfokus pada keaktifan 

dan hasil belajar siswa 

pada jenjang SMK 

2. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

penerapan model 

snowball throwing dapat 

meningkat pada setiap 

siklus, bahwa (1) model 

pembelajaran snowball 

throwing dapat terbukti 

dapat meningkatkan 

keaktifan siswa sebesar 

20%. (2) penerapan 

                                                             
31Indra Wahyuny, Upaya Meningkatkan Pembelajaran IPA Kelas V di SDI Al Hikmah Gadang 

Malang Melalui Model Pembelajaran Snowball Throwing, Skripsi: UNM, 2011 
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pembelajaran dengan 

menggunakan model 

pembelajaran snowball 

throwing dapat 

meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas X D 

pada mata pelajaran 

Teknik Dasar Otomotif. 

Hasil belajara siswa 

meningkat sebesar 

43,5%.32 

 

 Menggunakan metode yang 

sama Snowball Throwing 

Sedangakan pada 

penelitian ini 

meningkatkan hasil 

belajar IPS pada jenjang 

tingkat Sekolah Dasar 

 

3 Hasneti (2017) dengan judul 

“ Pengaruh Penerapan 

Model Snowball Throwing 

Terhadap Hasil Belajar 

Peserta Didik Kelas V pada 

Mata Pelajaran Matematika 

Di SDN Gunung Sari I 

Kecamatan Rappcini Kota 

Makassar”.   

Peneliti ini menekankan 

pada pengaruh penerapan 

snowball throwing pada 

hasil belajar pada mata 

pelajaran Matematika. 

3. Berdasarkan hasil 

analisis deskriptif 

diperoleh rata-rata kedua 

kelompok tersebut, yaitu 

kelas kontrol sebelum 

menerapkan model 

snowball throwing 

diperoleh rata-rata pretest 

63,83 dan rata-rata nilai 

                                                             
32Ellen Julianti, Model Pembelajaran Snowball Throwing Untuk Meningkatkan Keaktifan, Dan 

Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Teknik Dasar Otomotif Kelas X Di SMKN 1 Sedayu Bantul,  

Skripsi: Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, 2015 
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posttest sebesar 83,96. 

Pada kelas experimen 

dengan menerapkan 

model snowball throwing 

diperoleh rata-rata pretest 

sebesar 59,16 dan rata-

rata posttest sebesar 

82,36. Berdasarkan hasil 

analisis statistik  

inferensial diperoleh nilai 

thitung = 0,181 dan ttabel 

1,671 dengan a = 0,05 

dengan demikian (thitung = 

0,181 < ttabel  1,671 a = 

0,05). Maka dapat 

dismpulkan bahwa H0 

diterima, artinya tidak 

terdapat perbedaan antara 

sebelum dan sesudah 

penerapan model 

snowball throwing 

terhadap hasil belajar 

peserta didik  kelas V di 

SDN. Gunung Sari 1 

Kecamatan Rappocini 

Kota Makassar.33 

                                                             
33Hasneti, Pengaruh Penerapan Model Snowball Throwing Terhadap Hasil Belajar Peserta 

Didik Kelas V pada Mata Pelajaran Matematika Di SDN Gunung Sari I Kecamatan Rappcini Kota 

Makassar,  Skripsi: Fakultas Tarbiyah UIN Alauddin Makassar, 2017 
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 Menggunakan Snowball 

Throwing 

Sedangkan peneliti ini 

meningkatkan hasil 

belajara IPS  

 

4 

Asriati Abd. Muslim (2018) 

“Penerapan Strategi 

Pembelajaran Snowball 

Throwing (bola salju) dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar 

IPA Kelas Iva MIN 2 

Konawe Selatan”  

Penelitian ini pada mata 

pelajaran IPA dan 

berfokus pada kelas IV 

Berdasarkan aktifitas 

siswa dan guru terjadi 

peningkatan yang 

signifikan. Hal ini sesuai 

dengan hasil observasi 

aktifitas guru pada siklus 

I diperoleh presentase 

79,76% atau pada 

kategori baik sedangkan 

hasil observasi aktivitas 

siswa siklus I 

menunjukan bahwa 

aktifitas siswa telah 

berada pada kategori baik 

dengan presentase 

55,26%. Penerapan 

strategi pembelajaran 

Snowball Throwing dapat 

meningkatkan hasil 

belajar siswa. Hal 

tersebut dapat dilihat dari 

hasil belajar siswa 

sebelum tindakan siklus I 

dengan nila rata-rata 
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68,52 presentase hasil 

belajar siswa mencapai 

47,62%. Setelah 

dilakukan tindakan Siklus 

I dengan nilai rata-rata 

69,52 presentase hasil 

belajar siswa meningkat 

dengan presentase 

ketuntasan 71,43%. 

Sedangkan pada siklus II 

peningkatan presentase 

ketuntasan hasil belajar 

siswa meningkat secara 

signifikan yaitu dengan 

nilai rata-rata 81,42, 

dengan presentase 

ketuntasan  90,47%. 

Peningkatan presentase 

setiap siklus 1,45% dan 

peningkatan presentase 

keseluruhan sebesar 18, 

82%.34 

 Sama-sama Memggunakan 

Model Pembelajaran 

Snowball Throwing 

Penelitian ini berfokus 

pada mata pelajaran IPS 

di Kelas V 

 

  

                                                             
34Asriati Abd. Muslim, Penerapan Model Pembelajaran Snowball Throwing dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar IPA Kelas Iva MIN 2 Konawe Selatan, Skripsi: Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan IAIN Kendari, 2018  
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5 Fitriana Kontesa (2012) 

“Pengaruh Penggunaan 

Model Snowball Throwing 

Pada pembelajaran IPS 

Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Kelas IV Sekolah 

Dasar Negeri 01 Salatiga 

Berfokus pada kelas IV 

mata pelajaran IPS  

Penelitian ini bertujuan 

untuk menguji dan 

menganalisis pengaruh 

yang signifikan terhadap 

hasil belajar ips pada 

pokok bahasan 

perkembangan teknologi 

antara siswa yang diajar 

dengan menggunakan 

model pembelajaran 

Snowball Throwing 

dengan siswa yang diajar 

dengan menggunakan 

model pembelajaran 

konvensional. 

Berdasarkan hasil 

perhitungan 

menunjukkan pengaruh 

yang signifikanterhadap 

hasil belajar. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai 

rata-rata siswa kelompok 

eksperimen (90,84) jauh 

lebih tinggi dibandingkan 

dengan nilai rata-rata 
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siswa kelompok kontrol 

(85,31)35 

 Menggunakan Pembelajaran 

Snowball Throwing 

Penelitian ini pada kelas V 

mata pelajaran IPS 

 

F.   Kerangka Pikir 

Adanya permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran kurikulum 

2013 salah satunya adalah IPS menunjukan bahwa pembelajaran tersebut belum 

mencapai hasil yang optimal. Berbagai faktor penyebab baik dari guru, siswa maupun 

media pembelajaran juga menjadi kendala dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

Kualitas dan kreatifitas dalam menerapkan metode pembelajaran perlu dilakukan 

sehingga prosese pembelajaran harus  mampu menuntut siswa untuk lebih kreatif, 

membentuk sikap positif, memecahkan masalah dan memungkinkan siswa untuk 

mengorganisasikan belajarnya sendiri, sehingga pada akhirnya dapat memahami 

pembelajaran kurikulum 2013 yang konsep pembelajarannya dalam bentuk tema 

bukan hanya IPS melainkan mata pelajaran lain seperti Bahasa Indonesia, PKN, Sbdp 

yang dikemas dalam satu tema dengan bertujuan mengaitkan satu pelajaran dengan 

pelajaran lainnya serta dapat memberikan pemahaman secara benar, utuh dan dapat 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Atas dasar inilah model pembelajaran kooperatif Tipe Snowball Throwing 

diajukan sebagai permasalahan peneliti untuk diterapkan di dalam kegiatan 

pembelajaran Kurikulum 2013 yang lebih optimal dan berkualitas serta menciptakan 

                                                             
35Fitriana Kontesa, Pengaruh Penggunaan Model Snowball Throwing Pada Pembelajaran IPS 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Neger 01 Salatiga, Skripsi: Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana, 2012  



29 
 

 
 

pembelajaran yang kondusif, menyenangkan dan edukatif sehingga siswa dapat 

terdorong minat dan motivasinya untuk belajar yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

Adapun alur kerangka berfikir dalam pelaksanan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir 

Penjelasan dari skema di atas sebagai berikut: 

Pada kondisi awal proses pembelajaran masih didominasi oleh guru dengan 

menggunakan model pembelajaran ceramah yang kurang bervariasi di dalam model 

tersebut sehingga siswa tidak aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran dan 

dapat mengakibatkan hasil belajar siswa rendah. Untuk menangani masalah tersebut 

perlu adanya tindakan yang sesuai dengan menerapkan model pembelajaran aktif tipe 

Kurangnya minat dan motivasi belajar 

siswa yang disebabkan oleh metode 

pembelajaran yang diterapkan guru 

masih bersifat monoton sehingga 

berdampak pada hasil belajar siswa 

yang tidak meningkat. 

 

Kondisi Awal 

Menerapkan metode pembelajaran 

Kooperatif Tipe Snowball Throwing 
Tindakan 

Siswa aktif dan berpartisipasi dalam 

proses pembelajaran 
Kondisi Akhir 

Hasil belajar siswa 

meningkat 
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Snowball Throwing. Melalui model pembelajaran tersebut diharapkan siswa dapat 

termotivasi dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sehingga pada kondisi 

akhir hasil belajar siswa meningkat. 

G.   Hipotesis Tindakan 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah “Penerapan Model Pembelajaran 

Snowball Throwing Dengan Menggunakan Media Gambar dapat Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Kelas V SDN 11 Kendari Barat pada Pembelajaran IPS. 

 

 

  


