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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Model Snowball Throwing

1. Pengertian Model Pembelajaran

Model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Pembelajaran yang baik

dan menarik akan menghasilkan hasil belajar yang baik sehingga siswa pada saat

pembelajaran di kelas siswa tidak lagi merasa bosan atau pun jenuh ketika

pembelajaran dimulai. Model pembelajaran merupakan landasan praktik

pembelajaran hasil penurunan teori psikologi pendidikan dan belajar, yang

dirancang berdasarkan proses analisis yang diarahkan pada implementasi

kurikulum dan implikasinya pada tingkat operasional didepan kelas.1

Menurut Soekanto yang dikutip dalam Trianto, Model pembelajaran

adalah gambaran yang melukiskan rencana pembelajaran yang sistematis dalam

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu,

dan model pembelajaran ini berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar

dalam tujuan pembelajaran.2 Menurut Sardiman mengatakan bahwa:

Model pembelajaran adalah pola interaksi siswa dengan guru di dalam kelas
yang menyangkut pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran yang
diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dikelas. Model

1 Ali Hamzah dan Muhlisrarini, Perencanaan Dan Strategi Pembelajaran Matematika
(Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 153.

2 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif – progres Konseb Landasan dan
Implementasinya Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Cet. IV; Jakarta: Kencana,
2011), h. 22.
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pembelajaran merupakan salah satu komponen utama dalam menciptakan
suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan.3

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa model

pembelajaran adalah pola interaksi antara siswa dan guru, dalam upaya mencapai

tujuan dan hasil belajar. Model pembelajaran merupakan sala satu komponen

utama dalam menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, dan keratif,

sehingga diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa.

2. Pengertian Model Snowball Throwing

a. Model Snowball Throwing

Secara etimologi Snowball Throwing berarti bola salju, sedangkan

Throwing artinya melempar. Snowball Throwing secara keseluruhan dapat

diartikan melempar bola salju. Dalam pebelajaran Snowball Throwing, bola salju

merupakan kertas yang berisi pertanyaan yang di buat oleh siswa kemudian di

lemparkan kepada temannya sendiri untuk dijawab. Menurut Bayor, menyatakan

bahwa:

Snowball Throwing merupakan salah satu model pembelajaran aktif yang di
dalam pelaksanaannya banyak melibatkan siswa”. Peran guru disini hanya
pemberi arahan awal mengenai topik pembelajaran selanjutnya, penertiban
terhadap jalannya pembelajaran.4

Sedangkan menurut Arahman, bahwa:

Snowball Throwing adalah suatu model pembelajaran yang dimulai dengan
pembentukan kelompok yang diwakili masing-masing dari ketua kelompok
untuk mendapatkan penjelasan dari guru, kemudian masing-masing siswa
membuat pertanyaan sesuai materi yang dibahas dan di bentuk seperti bola

3 Sardiman. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Cet. XIX; Jakarta Raja Grafindo
Persanda, 2011), h. 7.

4Jumanta Hamdayama, Model Dan Metode Pembelajaran Kreatif Dan Berkarakter (Cet.
I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 158.
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(kertas pertanyaan) lalu dilempar ke siswa lain kemudian masing-masing
siswa menjawab pertanyaan dari bola yang di peroleh secara bergantian.5

Model pembelajaran Snowball Throwing disebut juga dengan model

pembelajaran gelundungan bola salju. Model pembelajaran ini melatih siswa

untuk lebih tanggap dan menghargai pendapat siswa lain dalam bentuk bola salju

yang terbuat dari kertas, dan menyampaikan pesan tersebut kepada temannya

dalam satu kelompok.

Model Snowball Throwing merupakan salah satu modifikasi tehnik

bertanya menitik beratkan pada kemampuan membuat pertanyaan yang dikemas

dalam sebuah permainan menarik yaitu saling melempar bola salju yang berisi

pertanyaan kepada sesama teman.

Kegiatan melempar bola pertanyaan ini akan membuat kelompok menjadi

dinamis, karena kegiatan siswa tidak hanya berpikir, menulis, bertanya, atau

berbicara. Akan tetapi mereka juga melakukan aktifitas fisik yaitu menggulung

kertas dan melemparnnya ke siswa lain. Dengan demikian, setiap anggota

kelompok selalu siap karena pada gilirannya mereka harus menjawab dari

temannya yang terdapat dalam bola kertas.

Arta Janur Wardana dkk, dalam Sitti Nurkhoriyah pelantun, memaparkan

bahwa, model Snowball Throwing adalah cara belajar melalui permainan yaitu

saling lempar kertas yang berisi pertanyaan, mengajak siswa selalu siap dan

5Arahman, Belajar dan Pembelajaran, (Cet.I; Bandung; Alfabeta Cipta,2010) ., h. 3.
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tanggap menerima pesan dari orang lain serta lebih responsip dalam menghadapi

segala tantangan khususnya dalam pembelajaran.6

Snowball Throwing melatih siswa untuk lebih tanggap menerima pesan

dari orang lain, dan menyampaikan pesan tersebut kepada temannya dalam satu

kelompok. Lemparan pertanyaan menggunakan kertas berisi pertanyaan yang

dibentuk menjadi sebuah bola kertas kemudian dilemparkan kepada siswa lain.

Siswa yang menerima bola kertas lalu membuka dan menjawab pertanyaannya.

Dalam model Snowball Throwing, guru memberikan kesempatan kepada siswa

untuk mengembangkan keterampilan, menyimpulkan isi berita atau informasi

yang mereka peroleh dalam konteks nyata dan situasi yang kompleks.

Pembelajaran dengan model Snowball Throwng menggunakan tiga

penerapan pembelajaran antara lain: pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit

yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas melalui pengalaman nyata

(construtivisme), pengetahuan dan keterampilan yang di peroleh siswa diharapkan

bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan

sendiri (inquiry), pengetahuan yang dimilki seseorang, selalu bermula dari

“bertanya” (questioning); dari bertanya siswa dapat mengali informasi,

mengkonfirmasikan, apa saja yang sudah diketahui dan mengarahkan perhatian

pada aspek yang belum diketahui.7

6 Sitti Nurkhoriyah pelatun, Penerapan Model Pembelajaran Snowball Throwing Dalam
Peningkatan Keterampilan Berbicara Pada Siswa Kelas III MI Pembengunan UIN Jakarta,
Jakarta 2014, h. 11.

7Sitti Nurkhoriyah pelatun, Penerapan Model Pembelajaran Snowball Throwing Dalam
Peningkatan Keterampilan Berbicara Pada Siswa Kelas III MI Pembengunan UIN Jakar..., h. 157.
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Dengan model Snowball Throwing, siswa dapat memahami materi yang

telah diberikan dengan mudah pemahaman siswa tentang materi yang

bersangkutan diuji dengan cara yang menyenangkan, sehingga dapat

meningkatkan semangat belajar peserta didik. Selain itu, model Snowball

Throwing menerapkan pembelajaran sekaligus hiburan, dengan demikian peserta

didik tidak merasa mengalami kejenuhan dalam proses belajar. Karena pada anak

usia SD/MI mudah mengalami kejenuhan dalam proses belajar mengajar.

Penjelasan yang beragam diatas mengandung satu pengertian, yaitu

Snowball Throwing adalah suatu model pembelajaran yang membagi murid dalam

beberapa kelompok, yang nantinya masing-masing anggota kelompok membuat

sebuah pertanyaan pada selembar kertas dan membentuknya seperti bola,

kemudian bola tersebut dilempar ke murid yang lain selama durasi waktu yang di

tentukan, yang selanjutnya masing-masing murid menjawab pertanyaan dari bola

yang diperoleh.

b. Langkah-Langkah Pembelajaran Model Snowball Throwing

Sebagaimana pada umumnya, suatu model pasti memiliki langkah-

langkah dalam pembelajaran. Agus Suprijono dan Aris Susanti menjelaskan

langkah-langkah model Snowball Throwing 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 masing-masing,

kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada
temannya.
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d. Kemudian kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa
ke siswa lain selama kurang lebih 5 menit.

e. Setelah siswa mendapat satu bola/satu pertanyaan yang diberikan
kesempatan  kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam
kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian.

f. Evaluasi
g. penutup8

Menurut pandangan Zaenal langkah-langkah model pembelajaran

Snowball Throwing 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 kemudian

menjelaskan materi yang disampaikan guru kepada temannya.
d. Kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar  kertas kerja, untuk

menuliskan pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah di
jelaskan oleh ketua kelompok.

e. Kertas tersebut di bentuk seperti bola /satu pertanyaan, di berikan
kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam
kertas tersebut secara bergantian.

f. Evaluasi.
g. Penutup.9

Menurut Taniredja, Tukiran.dkk langkah-langkah pembelajaran Model

Snowball Throwing adalah:10

a. Guru menyampaikan materi yang akan di sajikan.
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.

8 Agus Seprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem (Cet: XIV;
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 147.

9 Aqib, Zaenal, Model-Model, Media, dan Strategi Pembelajaran Kontekstual, (Cet. IV;
Bandung: Yrama Widya , 2014 ), h. 7.

10 Tukiran, Taniredja, dkk, Model- Model Pembelajaran Inovatif, (Cet. II; Bandung:
Alfabeta, 2011), h. 109.
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d. Kemudian masing masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja, untuk
menuliskan satu pertanyaan apa saja yang mengakut 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 selama 15 menit.

f. Setelah siswa dapat satu bola/satu pertanyaan diberikan kesempatan
kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas
berbentuk bola tersebut secara bergantian.

g. Evaluasi.
h. Penutup.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah

pembelajaran Snowball Throwing sebagai berikut:

a. Siswa menerima penjelasan materi yang dijelaskan oleh guru.

b. Guru membentuk kelompok-kelompok dan ketua kelompok, kemudian

masing-masing ketua kelompok menemui guru di depan kelas untuk

mendapatkan penjelasan terkait tentang materi yang akan dipelajari.

c. Masing-masing ketua kelompok kembali pada kelompoknya, kemudian

menjelaskan materi yang telah disampaikan guru kepada temannya.

d. Masing-masing siswa diberikan kertas kosong untuk dituliskan satu

pertanyaan apa saja yang menyangkut tentang materi yang telah

dijelaskan oleh ketua kelompok.

e. Selanjutnya Kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu

siswa ke siswa lain selama lima menit.

f. Setelah siswa mendapat satu bola/satu pertanyaan yang tertulis dalam

kertas Siwa menjawab pertanyaan secara bergantian.

g. Siswa yang mendapat pertanyaan menjawab pertanyaan secara lisan.

h. Guru memberikan penjelasan terhadap jawaban yang dijelaskan oleh

siswa yang menjawab pertanyaan.
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i. Siswa menyimpulkan materi pelajaran dengan bimbingan guru

j. Siswa mengerjakan evaluasi.

c. Kelebihan dan Kekurangan Model Snowball Throwing

1.Kelebihan Model Snowball Throwing

Setiap model pembelajaran pasti memiiki kelebihan dan kekurangan

yang semuanya melibatkan siswa dalam pembelajaran, sehingga perlu adanya

pemahaman dalam melaksanakan model pembelajran. model pembelajaran

Snowball Throwing mempunyai beberapa kelebihan. Adapun  kelebihan model

Snowball Throwing menurut Hamdanyana adalah sebagai berikut:11

a) Suasana pembelajaran menjadi menyenangkan karena siswa seperti
bermain dengan melempar bola kerta kepada siswa lain.

b) Siswa mendapat kesempatan untuk membuat soal dan diberikan pada
siswa lain.

c) Membuat siswa siap dengan berbagai kemugkinan karena siswa tidak tahu
soal yang dibuat temannya seperti apa.

d) Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran.
e) Pendidik tidak terlalu repot membuat media karena siswa terjun langsung

dalam praktik.
f) Pembelajaran lebih efektif.
g) Aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dapat tercapai.

Muhammad Haris keunggulan model pembelajaran Snowball Throwing

adalah sebagai berikut:

a) Siswa akan dengan mudah mendapatkan bahan pembicaraan karena
adanya pertanyaan-pertanyaan yang tertulis pada kertas yang berbentuk
bola.

b) Menghindari pendominasian pembicaraan dan siswa yang diam sama
sekali, karena masing-masing siswa mendapat satu buah pertanyaan yang
harus dijawab dengan cara berargumentasi.

c) Melatih kesiapan siswa.

11 Jumanta Hamdayama, Model Dan Metode Pembelajaran Kreatif Dan Berkarakter..., h.
161.
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d) Saling memberikan pengetahuan.12

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat dijelaskan bahwa, kelebihan

model pembelajaran Snowball Throwing adalah:

a) Suasana pembelajaran lebih menyenangkan karena siswa belajar sambil

bermain dengan melempar bola kertas kepada siswa lain.

b) Siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir

karena diberi kesempatan untuk membuat soal dan diberikan kepada siswa

lain.

c) Membuat siswa siap dengan berbagai kemungkinan karena siswa terjun

langsung dalam praktek.

d) Pembelajaran menjadi efektif

e) Model ini mempengaruhi tiga aspek kognitif, afektif, psikomotor dapat

tercapai.

2. Kekurangan Model Snowball Throwing

Selain memiliki kelebihan, Model pembelajaran Snowball Throwing

juga mempunyai kekurangan. Kekurangan dari model ini adalah:

a) 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 diberkan.

12 Neti Evandari, Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar IPS Menggunakan Model
Pembelajaran Snowball Throwing Pada Siswa Kelas V SD Negeri Ngebel Kasihan Bantul,
(Yogyakarta 2013), h. 9.
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b) Ketua kelompok yang tidak mampu menjelaskan tentu menjadi hambatan

bagi anggota lain untuk memahami materi, sehingga diperlukan waktu

yang tidak sedikit untuk siswa mendiskusikan pelajaran.

c) Tidak ada kuis individu maupun penghargaan kelompok sehingga siswa

saat berkelompok kurang termotivasi untuk bekerja sama. Tetapi tidak

menutup kemungkinan bagi guru untuk menambahkan pemberian kuis

individu dan penghargaan kelompok.

d) Memerlukan waktu panjang.

e) Murid yang nakal cenderung berbuat onar.

f) Kelas sering kali gaduh karena kelompok dibuat oleh murid.13

B. Deskripsi Hasil Belajar

1. Pengertian Hasil Belajar

Belajar secara umum diartikan sebagai perubahan pada individu-individu

yang terjadi melalui pengalaman, dan bukan karena pertumbuhan atau

perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir. Belajar ialah

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri

dalam interaksi dengan lingkungan demi tercapainya tujuan.14

Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur sangat

fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. ini

berakti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat

13 Neti Evandari, Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar IPS Menggunakan Model
Pembelajaran Snowball Throwing Pada Siswa Kelas V SD Negeri Ngebel Kasihan Bantul..., h.
161.

14 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Cet: V; Jakarta: Rineka
Cipta, 2010). h. 2.
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bergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika berada di sekolah

maupun dilingkungan rumah atau keluarga sendiri15

Menurut Gagne, menyatakan bahwa:

Belajar merupakan sebagai suau proses perubahan tingkah laku yang meliputi
perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan tingkah laku dan perubahan
kecenderungan manusia seperti sikap, minat, atau nilai dan perubahan
kemampuan yaitu adanya peningkatan kemampuan untuk melakukan
berbagai jenis akivitas perfomance (kinerja).16

Sedangkan menurut Winkel, bahwa:

Belajar adalah suatu aktivitas mental seseorang yang berlangsung dalam
interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan
dalam perubahan-perubahan dalam pengetahuan-pemhaman, keterampilan
dan nilai-sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif konstan dan berbekas.17

Dari berbagai devinisi yang telah dijelaskan, maka dapat dinyatakan

bahwa belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi

dengan lingkungannya yang mencangkup nilai kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Istilah hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang

membentuknya yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil (product),yaitu

menujukan suatu perolehan akibat dilakukan suatu aktivitas atau proses yang

mengakibatkan perubahan input secara fungsional. Belajar dilakukan untuk

mengusahakan adanya perubahan perilaku pada individu. Sedangkan yang

dimaksud hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah

15 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan (Cet. XV; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
2010), h. 87.

16 Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual Konsep Dan Aplikasi (Cet. III
;Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 2.

17 Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran sebagai Referensi bagi Guru Pendidik
dalam Implementasi Pembelajaran yang Efektif dan Berkualita (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009),
h. 5.
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dalam sikap dan tingkah lakunya.18 Dalam kamu bahasa Indonesia, hasil adalah “

suatu yang ada (terjadi) oleh suatu kerja, berhasil sukses”. Sementra belajar

berakti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, merubah tingkah laku atau

tanggapan yang disebebkan oleh pengalaman.19

Pada hakikatnya hasil belajar adalah penguasaan pengetahuan atau

keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran yang lazimnya ditunjukkan

dengan nilai tes atau nilai angka yang diberikan oleh guru. Hasil belajar

merupakan perubahan pelaku yang ditunjukkan dengan nilai tes atau nilai angka

yang diberikan oleh guru. Hasil belajar merupakan perubahan pelaku yang

ditunjukkan peserta didik setelah mengalami kengiatan belajar. Hasil belajar ini

dapat dilihat dari kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan

pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan peserta didik dalam

mencapai tujuan pembelajaran.

Disekolah hasil belajar dapat dilihat dari penugasan siswa akan mata

pelajaran yang ditempuh. Tingkat penugasan pelajaran atau hasil belajar dalam

mata pelajaran tersebut disekolah dilambangkan dengan angka-angka atau huruf,

seperti angka 0-10 pada pendidikan tinggi.20 Hasil belajar dapat digunakan

sebagai cara penilaian pemahaman suatu pelajaran di dalam pembelajaran.

18 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar,(Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009), h. 44 -
45.

19Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indnesia, (Cet. III;
Jakarta Balai Pustaka 2004), h.15.

20 Nana Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Cet. VI; Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2009), h. 102 -103.
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Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil

belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Hasil belajar siswa pada

hakikatnya adalah perubahan tingkah laku yang mencangkup tiga ranah yaitu

aspek kognitif, afektif, psikomotorik.

Menurut Benjamin Bloom mengklasifikasi hasil belajar menjadi tiga ranah

tersebut, antara lain :

1. Ranah Kognitif, yaitu berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang

terdiri dari empat aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman,

aplikasi, analisis sintesis dan evaluasi.

2. Ranah Afektif, yaitu berkenaan dengan sikap, yang terdiri dari lima

aspek yakni penerimaan, jawaban atau refleksi, penilaian, organisasi,

dan internalisasi

3. Ranah Psikomotorik, yaitu berkenaan dengan hasil belajar keterampilan

dan hasil belajar bertindak.

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian dalam hasil belajar.

Diantara ketiga ranah tersebut, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh

para guru disekoah karena ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan para

siswa dalam menguasai isi bahan pelajaran yang telah diperoleh.21

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah mengalami

proses pembelajaran dan dapat di ukur melalui pengetahuan, pemahaman aplikasi,

analisis, dan sintetis yang diraih siswa dan merupakan tingkat penugasan setelah

21Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar Mengajar, (Cet. XV; Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2008), h. 34.
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menerima pengalaman belajar.22 Dari uraian di atas di simpulkan bahwa hasil

belajar merupakan kemapuan siswa yang diukur melalui analisis data seperti

angka-angka dan dapat dipahami sejauh mana menguasai pelajaran yang diberikan

oleh guru.

2. Ciri-Ciri Belajar

Jika hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku, maka ada beberapa

perubahan tertentu yang dimasukkan kedalam ciri-ciri belajar antara lain :

a. secara sadar yaitu individu akan belajar menyadari terjadinya perubahan

yang telah merasakan adanya suatu perubahan dalam dirinya.

b. peubahan dalam belajar bersifat fungsional, maksudnya dalam perubahan

diri individu berlangsung secara terus menerus dan tidak seimbang.

c. perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif, dalam perubahan belajar

perubahan itu selalu bertambah dan semakn banyak yang di dapat akan

memperoleh suatu hasil yang lebih baik.

d. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara, akan tetapi peruba han

ini terjadi hanya sesaat pada saat proses belajar

e. Perubahan tingkah laku yang disadari terjadi karena ada tujuan yang ingin

dicapai

f. Perubahan mencangkup seluruh aspek tingkah laku, dimana perubahan

individu setelah melalui suatu proses belajar ia akan merasakan perubahan

22 Rosman Hartiny Sam’s, Model Penelitian Tindakan Kelas: Tehnik Bermain Konstruktif
Untuk Peningkatan Hasil Belajar Matematika, (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2010), h. 37.
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tingkah laku secara menyeluruh yaitu dalam sikap kebiasaan,

keterampilan, pengetahuan dan sebagainya.23

Dari  ciri-ciri diatas bahwa perubahan itu terjadi akan kesadaran dari diri

sendiri, perubahan terjadi karena adanya tujuan tertentu yang ingin di capai dalam

belajar dan perubahan pada diri siswa itu terjadi secara terus menerus sampai

memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar

Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Hal ini berakti

bahwa berhasil tidaknya seseorang dalam belajar banyak bergantung kepada

bagaimana proses belajar yang dialami siswa sebagai peserta didik. Secara global

faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat di bedakan menjadi tiga

macam yaitu :

1) Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni: keadaan atau kondisi

jasmani dan rohani siswa.

2) Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni : kondisi lingkungan

disekitar siswa

3) Faktor pendekatan (belajar approach to learning), jenis upaya belajar

siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk

melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pembelajaran.24

23 Syaiful Bahri Djaramah, psikologi Belajar (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta,2011), h.15.
24 Dr. Zakiah daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. VII; Jakarta: bumi aksara 2008),

h.25.
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C. Deskripsi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu mata pelajaran

wajib yang termuat dalam kurikulum pendidikan di indonesia mulai dari tingkatan

dasar, menengah, hingga tingkat perguruan tinggi. Secara garis besar materi-

materi yang terdapat dalam Ilmu Pengetahuan Sosial berkenaan dengan kehidupan

sosial dalam masyarakat. Ilmu pengetahuan Sosial adalah perpaduan dari ilmu-

ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, antroplogi, budaya dan

sebangainya yang ditunjukan sebgai pembelajaran pada tingkat persekolahan.25

Pada jenjang SD/MI mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial memuat

materi geografi, sejarah, dan ekonomi. Dari ketentuan ini maka secara konseptual,

materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial SD/MI belum mencangkup dan

megakomodasi seluruh disiplin ilmu sosial. Namun ada ketentuan bahwa melalui

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, peserta didik diarahkan untuk menjadi

warga Negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga

dunia yang cinta damai.

Arah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial ini dilatar belakangi oleh

pertimbangan bahwa di masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi

tantangan berat karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan

setiap saat. Oleh karena itu, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dirancang

untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis

25 Sapriya, Dadang Sundawa, dan lim Siti Masitoh, Pembelajaran dan Evaluasi Hasil
Belajar IPS, (Cet. I; Bandung: UPI PRESS, 2006), h. 3.
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terhadap kondisi masyarakat salam memasuki kehidupan bermasyarakat yang

dinamis.26

Beberapa ahli pendidikan di Indonesia juga mengemukakan pengertian

Ilmu Pengetahuan Sosial, berikut pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial menurut

para ahli:27

a. Sistrunk Masson mengemukakan Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai suatu

pengajaran yang membimbing seseorang ke arah menjadi warga Negara

yang cerdas, efektif, produktif, dan berguna bagi bangsa dan negara.

b. Kokasih Djahiri, Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan ilmu pengetahuan

yang menggambungkan cabang-cabang ilmu sosial dengan ilmu lainnya

kemudian diolah berdasarkan prinsip pendidikan dan aturan untuk

dijadikan program pengajaran pada tingkat persekolahan.

c. Muhammad Nu’man Somantri, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

adalah penyederhanaan disiplin ilmu lainnya serta masalah-masalah sosial

terkait yang disajikan secara ilmiah dan psikologisuntuk tujuan

pendidikan pada tingkat dasar dan menengah.

Berdasarkan definisi beberapa pendapat para ahli tentang tujuan

pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa

sesungguhnya tujuan dari pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial adalah untuk

mendidik dan memberi bekal kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai

26 Sapriya, Dadang Sundawa, dan lim Siti Masitoh, Pembelajaran dan Evaluasi Hasil
Belajar IPS..., h. 194 - 195.

27 Sapriya, Dadang Sundawa, dan lim Siti Masitoh, Pembelajaran dan Evaluasi Hasil
Belajar IPS..., h. 6 - 7.



28

dengan bakat dan mampu memecahkan berbagai persoalan atau masalah-masalah

sosial dalam kehidupan masyarakat.

2. Fungsi dan Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial di SD/MI

a. Fungsi mata pelajaran pengetahuan Sosial di SD/MI adalah untuk

mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan siswa

tentang masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Dengan pendidikan

Ilmu Pengetahuan Sosial, dapat membentuk sikap sosialnya agar

siswa tersebut memahami masalah-masalah sosial dari sudut disiplin

ilmu pengetahuan dari semua bidang disiplin pendidikan ilmu sosial

yang ada hubungannya dengan pemahaman dan pemecahan-

pemecahan masalah lingkungan. Selain itu juga dibina sikap mampu

menanggapi persoalan sendiri maupun secara bersama-sama.

Kesimpulannya ialah dengan pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial,

dapat membentuk siswa dalam hal sikap sosialnya

b. Tujuan mata pelajaran Pengetahuan Sosial di SD/MI adalah:

1).Mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi,

sejarah, dan kewarganegaraan melalui pendekatan pedagogis dan

psikologis.

2).Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keratif, inkuiri,

memecahkan masalah, dan keterampilan sosial.

3).Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial

dan kemanusian.
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4).Meningkatkan kemapuan bekerjasama dan berkompetisi dalam

masyarakat yang majemuk, baik secara nasional maupun gelobal.

3. Ruang Lingkup Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SD/MI

Ruang lingkup mata pelajaran Pengetahuan Sosial adalah:

a. Sistem sosial dan budaya.
b. Manusia, tempat, dan lingkungan.
c. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan.
d. Waktu, keberlanjutan, dan perubahan.
e. Sistem berbangsa dan bernegara.28

D. Penelitian Relevan

Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan

terhadap model Snowball Throwing yang mampu meningkatkan hasil belajar

peserta didik mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, hal ini dibuktikan dalam

penelitian yang dilakukan oleh:

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Diana Darmayanti, dalam

penelitiannya, dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat “peningkatan

keaktifan dan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam melalui model

Snowball Throwing pada siswa kelas IV di SD muhammadiyah 10. tahun

pelajaran 2015/2016”. Dari hasil peneliian yang dilakukan terdapat

peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa mulai dari tes awal hingga

pelaksanaan siklus II. Pada pra-test model pembelajaran Snowball

Throwing nilai rata-rata keaktifan siswa sebesar 41,38%, pada siklus I

sebesar 67,24%, dan pada siklus II mencapai 84,57%. Sedangkan

28 Arnie Fajar, Portofolio dalam Pembelajaran IPS,(Cet. XV; Bandung: RosdaKarya,
2009), h. 110 - 111.
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prosentase hasil belajar pada prasiklus sebesar 44,83%, pada siklus I

sebesar 70,69% dan pada siklus II 86,94%. 29

2. Penelitian selanjutnya oleh Sayidah Kharismatika dengan judul

“Penerapan model Snowball Throwing dapat meningkatkan hasil belajar

Ilmu Pengetahuan Sosial materi Arah Mata Angin pada siswa kelas III MI

Miftahul Huda Lopait Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang tahun

pelajaran 2015/2016” dapat meningkatkan hasil belajar ini dapat dilhat

pada pra siklus rata-rata keaktifan siswa 64,78 dengan jumlah siswa yang

tuntas sebanyak 11 siswa atau 47,52% dari 23 siswa, pada siklus II

mencapai 72,60 dengan jumlah siswa tuntas sebanyak 17 siswa atau

73,26%, dan pada siklus III mencapai 80.87 dengan jumlah siswa tuntas

sebanyak 21 siswa atau 91,87%.30

3. Penelitian selanjutnya telah dilakukan oleh Atul Fuah  dengan judul

“Penggunaan model Snowball Throwing untuk Meningkatkan hasil belajar

tematik tema makananku sehat dan bergizi pada siswa kelas IV MIN

Manggarwetan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan taun pelajaran

2016/2017”. Pada pelaksanaan siklus I siswa yang tuntas belajar 14 siswa

29Diana Darmayanti, Peninggakatan keaktifan dan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam
melalui odel Snowball Throwing pada Siswa Kekas  IV di SD Muhammadiyah 10 tahun pelajaran
2015/2016.

30 Sadiyah Karismatika, Penerapan Model Pembelajaran Snowball Throwing untuk
Meningkatkan Hasil Belajar dalam Mata Pelajaran Ilmu Pengetetahuan Sosial Terpadu Siswa
Kelas VII SMPN Polagan Kabupaten Trenggalenk tahun pelajaran 2015/2016.
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atau 70%, dengan nilai rata-rata 72,25. Pada siklus II meningkat menjadi

20 siswa atau 100% tuntas belajar dengan nilai rata-rata 82,8.31

Dari uraian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti

akan mengkaji persamaan dan perbedaan antara penelian terdahulu dengan

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Untuk mempermudah memaparkan

persamaan dan perbedaan tersebut, akan diuraikan dalam tabel berikut:

No Nama dan
Judul

Persamaan Perbedaan Hasil

1. Diana
Darmayanti,
“peninggakatan
keaktifan dan
hasil belajar
Ilmu
Pengetahuan
Alam melalui
model Snowball
Throwing pada
siswa kela IV
di SD
muhammadiya
h 10 tahun
pelajaran
2015/2016”.

1. Model
Pembelajaran
yang
dingunakan
adalah model
Snowball
Throwing

2. Tujuan yang
hendak dicapai
adalah hasil
belajar

1. Subjek dan
lokasi
penelitian

2. Mata pelajaran

Pra-test
nilai rata-
rata
keaktifan
siswa
sebesar
41,38%,
pada siklus
I sebesar
67,24%,
dan pada
siklus II
mencapai
84,57%.
prosentase
hasil belajar
pada
prasiklus
sebesar
44,83%,
pada siklus
I sebesar
70,69% dan
pada siklus
II 86,94%.

2. Sayidah
Kharismatika,

1. Model
pembelajan

1. Subjek
dan lokasi

pra siklus
rata-rata

31 Atul Fuah, Penggunaan model Snowball Throwing untuk Meningkatkan Hasil Belajar
Tematik Tema Makananku Sehat dan Bergizi pada Siswa kelas IV MIN Manggarwetan Kecamatan
Godong Kabupaten Grobogan taun pelajaran 2016/2017.
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“Penerapan
model Snowball
Throwing dapat
meningkatkan
hasil belajar
Ilmu
Pengetahuan
Sosial materi
Arah Mata
Angin pada
siswa kelas III
MI Miftahul
Huda Lopait
Kecamatan
Tuntang
Kabupaten
Semarang
tahun pelajaran
2015/2016”

yang
digunakan
adalah model
Snowball
Throwing

2. Tujuan yang
ingin di capai
adalah hasil
belajar

penelitian
2. Materi

Pembelaja
ran

keaktifan
siswa 64,78
dengan
prosentase
47,52%
siklus II
mencapai
72,60
dengan
prosentase
73,26%,
siklus III
mencapai
80.87
dengan
prosentase
91,87%

3. Atul Fuah
dengan
“Penggunaan
model Snowball
Throwing untuk
Meningkatkan
hasil belajar
tematik tema
makananku
sehat dan
bergizi pada
siswa kelas IV
MIN
Manggarwetan
Kecamatan
Godong
Kabupaten
Grobogan
tahun pelajaran
2016/2017”.

1. Model
pembelajaran
yang
digunakan
adalah Model
Snowball
Throwing

2. Tujuan yang
ingin dicapai
adalah hasil
belajar

1. Subjek dan
tempat
penelitian

2. Materi
pelajaran

Pada
pelaksanaan
siklus I
siswa yang
tuntas
belajar 14
siswa atau
70%,
dengan
nilai rata-
rata 72,25.
Pada siklus
II
meningkat
menjadi 20
siswa atau
100%
tuntas
belajar
dengan
nilai rata-
rata 82,8.



33

E. Kerangka Pikir

Ketika observasi awal, kondisi yang menjadi salah-satu indikator

penyebab rendahnya hasil belajar siswa pada mata peajaran Ilmu Pengetahuan

Sosial di SDN 2 Bokori kecamatan Soropia Kabupaten Konawe adalah

Kurangnya Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Ditambah lagi tidak

adanya kolaborasi penggunaan model pembelajaran dengan metode pembelajaran

yang dingunakan guru, sehingga menjadikan proses pembelajaran masih bersifat

konvensional, yaitu metode ceramah, tanya jawab dan penugasan.
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Berikut kerangka pikir penelitian yang akan dilakukan dengan

menggunakan penerapan model pembelajaran Snowball Throwing.

Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir

Kondisi Awal

Tindakan

1. Kurangnya keaktifan siswa
dalam proses kegiatan
pembelajaran.

2. Proses pembelajaran kurang
efektif.

3. Rendahnya hasil belajar siswa
pada pelajaran IPS tidak
mencapai batas ketuntasan
minimal yang telah ditetapkan

Menerapkan model
pembelajaran Snowball
Throwing

Kondisi Akhir

Hasil Belajar Siswa
Meningkat

1. Siswa akan lebih aktif dalam
pembelajaran

2. Pembelajaran akan berjalan
lebih efektif.

3. Dapat meningkatkan
pemahaman siswa terhadap
materi
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F. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan tinjauan teori dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis

tindakan pada penelitian ini adalah: melalui model pembelajaran Snowball

Throwing dapat meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial pada siswa

kelas V SDN 2 Bokori Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe.
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