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KAJIAN PUSTAKA 

A. Hakikat Aktivitas Belajar 

1. Pengertian belajar Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini sesuai dengan pendapat Hamzah yang menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan didalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir dan lain-lain.1 Menurut pendapat tradisional belajar adalah menambah dan mengumpulkan sejumlah ilmu pengetahuan hal itu sesuai pendapat Roestiyah.2  Ada beberapa pengertian belajar menurut para ahli. Belajar adalah perbuatan untuk memperoleh kebiasaan, ilmu pengetahuan, dan berbagai sikap, termaksud penemuan, dan menyesuaikan dengan situasi baru. Definisi ini merupakan aktivitas belajar.3                                                            1 Hamzah, Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan 
Efektif (Jakarta: Bumi Aksara 2010), h. 26  2 Roestiyah, Ny. H. K, Didaktik Metodik, (Cet. Ke-I; Jakarta: Bina Aksara 2008),  h. 32 3 Lilik Sriyanti. Psikologi Belajar (Yogyakarta: Ombak Dua 2013),  h. 16-17 



9   Belajar esensinya merupakan proses perubahan prilaku pada diri siswa, dengan atau tanpa bantuan guru.4 Perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengamatannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 
2. Pengertian Aktivitas Belajar Belajar aktif menurut Nana Sudjana adalah “proses kegiatan belajar mengajar yang subjek didiknya terlibat intelektual dan emosional sehingga betul-batul berperan dan berprestasi aktif dalam melakukan kegiatan belajar mengajar”5 Dari pengertian di atas menunjukan bahwa cara belajar siswa aktif menempatkan siswa sebagai inti dalam kegiatan belajar mengajar siswa dipandang sebagai objek dan sebagai subjek. Aktivitas belajar sangatlah penting dalam proses pembelajaran, “Aktivitas belajar bukanlah menghafal fakta dan informasi. Aktivitas belajar adalah berbuat memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan6”. Berdasarkan pernyataan tersebut, aktivitas siswa dalam partisipasi belajar akan membuat siswa mendapatkan pengalaman belajar dan hal tersebut akan memengaruhi siswa terhadap materi karena siswa mengalaminya secara langsung.  Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses belajar mengajar. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah kegaiatan yang mengarah                                                            4 Danim Sudarwan, Khairil.  Psikologi Pendidikan (Dalam Perspektif Baru) (Cet. Ke-III Bandung: Alfabeta 2014), h. 152 5 Nana Sudjana. Cara Belajar Siswa Aktif  (Bandung: PT  Remaja  Rosdakarya . 2013), h. 20 6 Wina Sanjaya. Peneltian Tindakan Kelas (Jakarta: Kencana), h. 132 



10   pada proses belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat,  mengerjakan tugas-tugas, dapat menjawab pertanyaan guru dan bisa bekerja sama denga siswa lain, serta tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.7 Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru dan siswa ataupun dengan siswa itu sendiri. Hal ini akan mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan kondusif. Menurut Dave Meier menyatakan bergerak aktif secara fisik dalam proses pembelajaran, dengan memanfaatkan segala potensi indera yang dimiliki sebanyak mungkin , dan membuat seluruh tubuh atau pikiran terlibat dalam proses pembelajaran.8  Adapun gerak fisik yang dikemukakan oleh Dave Meier dalam Mariani adalah sebagai berikut: (1) aktif dalam pembelajaran, (2) aktif mendengarkan penjelasan dan arahan dari guru, (3) aktif dalam bertanya, (4) aktif menjawab pertanyaan guru, dan (5) membawa peralatan yang diminta oleh guru.9  Siswa memiliki prinsip aktif di dalam dirinya masing-masing yakni keinginan berbuat dan bekerja sendiri. Prinsip aktif mengendalikan tingkah lakunya, Hamalik berpendapat Bahwa pendidikan modern lebih menitik beratkan pada aktivitas sejati dimana siswa belajar sambil bekerja dengan bekerja, siswa memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan serta perilaku lainnya, termaksuk sikap dan nilai.10 Berdasarkan pengertian aktivitas belajar yang telah dikemukakan para ahli dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah kegiatan siswa yang kompleks                                                            7 Wahab, Aktivitas Belajar http://digilib.unila.ac.id/2014/ diakses, 27 januari 2019 8 Dave Meier dalam Mariani dkk, Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Melalui Metode 
Kerja Kelompok Berbantuan Lembar Kerja Siswa. (online) diakses, 27 januari 2019 9 Dave Meier dalam Mariani dkk, Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Melalui Metode Kerja Kelompok Berbantuan Lembar Kerja Siswa. (online) diakses, 27 januari 2019. 10 Hamalik, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) h. 90 



11   dalam kegiatan belajar guna menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Keaktifan belajar siswa merupakan unsur dasar yang penting bagi keberhasilan proses pembelajaran. Siswa harus lebih banyak melakukan kegiatan/ aktivitas belajar, sedangkan guru lebih berperan sebagai pembimbing untuk mengarahkan aktivitas siswa. Tujuan pembelajaran sendiri tidak dapat tercapai tanpa adanya aktivitas siswa. 
3. Jenis-jenis Aktivitas Belajar  Paul B. Diedrich yang dikutip dalam Nanang hanafiah dan Cucu suhana menyatakan, aktivitas belajar dibagi ke dalam delapan kelompok, yaitu sebagai berikut: a. Kegiatan-kegiatan visual (visual activities), yaitu membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran dan mengamati orang lain bekerja atau bermain.  b. Kegiatan-kegiatan lisan (oral activities), yaitu mengemukakan suatu fakta atau prinsip,  menghubungkan suatu kejadian,  mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi. c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan (listening activities), yaitu mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan, dan mendengarkan radio. d. Kegiatan-kegiatan menulis (writing activities), yaitu  menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket e. Kegiatan-kegiatan menggambar (drawing activities), yaitu menggambar, membuat grafik, diagram, peta dan pola. f. Kegiatan-kegiatan motorik (motor activities), yaitu melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, serta menari dan berkebun. g. Kegiatan-kegiatan mental (mental activities), yaitu merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, manganalisis faktor-faktor, melihat hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. 



12   h. Kegiatan-kegiatan emosional (emotional activities), yaitu minat, membedakan, berani, tenang, merasa bosan dan gugup. 11   
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Belajar Menurut Ngalim Purwanto, 12 faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar siswa dapat diuaraikan sebagai berikut: a. Faktor Internal Faktor internal adalah seluruh aspek yang terdapat dalam diri individu yang belajar, baik aspek fisiologis (fisik) maupun aspek psikologis (psikis). 1)  Aspek fisik (fisiologis) Faktor-faktor ini dapat dibedakan lagi menjadi dua bagian yaitu: a) Keadaan jasmani, keadaan jasmani yang sehat tentu akan sangat berpengaruh pada aktivitas belajar yang dilakukan siswa.  Keadaan jasmani yang segar tentu akan berbeda dengan keadaan jasmani yang kurang segar. b) Keadaan fungsi-fungsi panca indera merupakan alat yang mampu mengkap rangsangan  untuk segera diproses dalam diri pribadi siswa. Setiap orang mampu untuk melihat dunia dan belajar denga menggunakan pancaindera. Keadaan fungsi-fungsi pancaindera yang baik                                                            11 hanafiah, nanang dan Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran, (Bandung: Refikam Aditama, 2010), h.24. 12 Ngalim Purwanto, Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 107 



13   akan menjadi salah satu faktor penting dalam aktivitas yang dilakukan oleh siswa. 2) Aspek Psikis (Psikologi) Menurut sardiman A.M sedikitnya ada delapan faktor psikologi yang memengaruhi seseorang untuk melakukan aktivitas belajar. Faktor-faktor itu adalah perhatian, pengamatan, tanggapan, fantasi, ingatan, berpikir, bakat dan motif,13 secara rinci faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: a) Perhatian adalah tingkat kedsadaran siswa yang dipusatkan pada suatu objek pelajaran. Semakin sempurna perhatian siswa maka akan semakin sempurna juga aktivitas belajar yang dilakukan peserta didik. Oleh karena itu, guru sebaiknya selalu berusaha untuk menarik perhatian anak didiknya agar aktivitas belajar siswa optimal. b) Pengamatan menurut sardiman A.M adalah cara mengenal dunia rill, baik dirinya sendiri maupun lingkungan dengan segenap panca indera.14 Sedangkan Muhibbin Syah menyatakan bahwa pengamatan artinya proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera-indera seperti mata dan telinga.15                                                            13 Sardiman A.M, Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Remaja, 2012), h. 45. 14 Sardiman A.M, Metode Penelitian Pendidikan..., h. 45.  15 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan. (Yogyakarta: Uny Press, 2007), h. 15. 



14   c) Tanggapan adalah gambaran ingatan setelah melakukan pengamatan. Jadi, proses pengamatan sudah berhenti dan hanya tinggal kesan-kesannya saja. Tanggapan itu akan berpengaruh pada prilaku belajar setiap siswa. d) Fantasi adalah kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan baru. Fantasi mendorong siswa untuk membentuk alam imajiner dan menerobos dunia realitas. Dengan kekuatan fantasi manusia dapat melepaskan diri dari keadaan yang dihadapinya dan menjangkau ke depan, keadaan-keadaan yang akan mendatang. Dengan fantasi ini, maka dalam belajar akan memiliki kawasan yang lebih longgar karena dididik untuk memahami diri atau pihak lain. e) Ingatan (memori) adalah kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan dan memproduksi kesan-kesan. Ada indikasi bahwa manusia mampu menyimpan dan menimbulkan kembali dari sesuatu yang hal-hal pernah dialami. f) Bakat adalah salah satu kemampuan manusia untuk melakukan suatu kegiatan dan sudah ada sejak manusia itu ada. Hal ini dekat dengan persoalan inteligensia yang merupakan struktur mental yang melahirkan kemampuan untuk memahami sesuatu. 



15   g) Berfikir adalah aktivitas mental untuk dapat merumuskan pengertian, menyintesis, dan menarik kesimpulan. h) Motif merupakan penggerak dalam setiap aktivitas yang dilakukan siswa untuk tujuan pembelajaran. Menyebutkan bahwa sesuatu yang dapat mendorong seseorang dalam melakukan aktivitas belajar adalah adanya rasa ingin tahu, adanya sifat kreatif, adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang sekitar, adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan, adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman, dan adanya ganjaran pada akhir proses belajar.16  b. Faktor Eksternal Menurut Sumadi Suryabrata menyebutkan bahwa terdapat dua golongan dari faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa yaitu.17 Faktor-faktor non sosial dan faktor-faktor sosial. Secara rinci kedua faktor tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 1) Faktor-faktor Non sosial dalam Belajar Faktor-faktor non sosial dalam belajar antara lain: keadaan cuaca, suhu udara, cuaca, waktu, tempat, alat-alat yang dipakai peserta didik, bangunan, dan sebagainya. Semua faktor harus diatur sedemikian rupa sehingga faktor-                                                           16 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), h. 70. 17 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan..., h. 74.  



16   faktor tersebut dapat menunjang proses pembelajaran yang dapat mendorong aktivitas peserta didik. Letak sekolah misalnya harus memenuhi syarat tertentu seperti jauh dari keramaian atau kebisingan. 2) Faktor-faktor sosial dalam belajar Faktor-faktor sosial di sini adalah faktor manusia (sesama manusia), baik manusia itu ada (hadir) maupun kehadirannya itu dapat disimpulkan, jadi tidak langsung hadir. 
B. Model Pembelajaran Snowball Throwing  

1. Pengertian Snowball Throwing 

Snowball secara etimologi berarti bola salju, sedangkkan Throwing artinya melempar. Dalam pembelajaran snowball throwing, bola salju merupakan kertas yang berisi pertanyaan yang  dibuat oleh siswa kemudian dilemparkan kepada temannya sendiri untuk di jawab. Menurut bayor dalam Istarani, snowball throwing merupakan salah satu pembelajaran aktif, di mana pelaksanaannya melibatkan banyak siswa. Peran guru hanya sebagai pemberi arahan awal mengenai topik yang akan dipelajari dan selanjutnya penertiban terhadap jalannya pembelajaran.18 Model pembelajaran snowball throwing adalah rangakaian penyajian materi ajar yang diawali dengan penyampaian materi yang disampaikan kepada ketua kelompok yang sudah dibentuk oleh guru, kemudian ketua kelompok kembali ke                                                            18 Istarani, 58 model pembelajaran Inovatif, (Medan: Media Pustaka, 2011),  h. 91 



17   kelompoknya masing-masing untuk menyampaikan materi yang diberikan oleh guru kepada anggota kelompoknya, serta dilanjutkan dengan masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas untuk menulis pertanyaan menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok.  
2. Langkah-langkah Pelaksanaan Snowball Throwing Adapun langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran Snowball 

Throwing, sebagai berikut: a. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan b. Guru membentuk kelompok-kelompok setiap kelompok terdiri dari 5-6 siswa, dan memanggil ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi yang akan dipelajari  c. Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing untuk menjelaskan materi yang diberikan oleh guru d. Masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas, untuk menuliskan pertanyaan apa saja tentang materi yang sudah dijelaskan e. Kemudian kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibentuk seperti bola,  dan dilempar dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Selama kurang lebih 5 menit f. Setelah masing-masing kelompok mendapat bola atau pertanyaan, lalu diberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut.    g. Evaluasi  h. Penutup19  Senada dengan pernyataan di atas, Agus Suprijono menyatakan bahwa langkah-langkah model pembelajaran snowball throwing adalah sebagai berikut: a. Guru memberitahukan materi pelajaran yang akan disajikan dan KD yang ingin dicapai. b. Guru membentuk kelompok-kelompok, kemudian memanggil setiap ketua kelompok dari kelompok yang telah dibentuk, kemudian guru menjelaskan materi kepada setiap ketua kelompok.                                                            19 Jumanta Hamdayama,  Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 159-160 



18   c. Masing-masing  ketua kelompok kembali ke kelompoknya, kemudian setiap ketua kelompok menjelaskan materi yang diperoleh dari guru kepada teman satu kelompoknya. d. Kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas, untuk menuliskan satu pertanyaan, dengan peraturan hanya menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. e. Kemudian kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa kesiswa yang lain. f. Siswa yang mendapat lemparan bola diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan, siswa yang mendapat soal diwajibkan untuk menjawab soal yang ditujukan pada dirinya. g. Evaluasi h. penutup20  
3. Kelebihan Model Pembelajaran Snowball Throwing Beberapa kelebihan model pembelajaran snowball throwing, diantaranya sebagai berikut:21 a. Meningkatkan jiwa kepemimpinan siswa, sebab ada ketua kelompok yang diberi tugas kepada teman-temannya. b. Melatih siswa untuk belajar mandiri, karena setiap siswa diberi tugas untuk membuat pertanyaan, lalu pertanyaan itu akan dijawab oleh temannya atau sebaliknya. c. Belajar lebih hidup, karena semua siswa aktif membuat pertanyaan ataupun menjawab soal. 
4. Kekurangan Model  Pembelajaran Snowball Throwing Beberapa kekurangan model pembelajaran snowball throwing, diantaranya sebagai berikut:                                                            20 Agus Suprijono,  Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013),  h. 147 21Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem..., h. 9 



19   a. Katua kelompok sering sekali manyampaikan materi ajar kepada temannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. b. Sulit bagi siswa untuk memahami ataupun menerima penjelasan yang diberikan oleh ketua kelompok karena kurang jelas dalam menjelaskan materi. c. Sulit bagi siswa membuat pertanyaan dengan baik dan benar. d. Sulit dipahami oleh siswa yang menerima pertanyaan yang kurang jelas arahnya, sehingga merepotkannya dalam menjawab soal tersebut. e. Sulit mengontrol apakah pembelajaran tercapai atau tidak22  
C. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian PAI Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam menyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan dengan memperhatikan tuntunan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.23 Tayar yusuf mengartikan pendidikan agama Islam sebagai usaha sadar generasi tua untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan kepada genersi muda agar kelak menjadi manusia bertakwa kepada Allah SWT. Sedangkan menurut A. Tafsir pendidikan agama Islam                                                            22 Jumanta Hamdayama,  Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter...,  h. 159 23 Siti Mariyam, dkk, Pengaruh Metode Resitasi Terhadap Motivasi Belajar Pendidikan 
Agama Islam (PAI) Siswa Kelas VII SMP Pembangunan Bogor, Jurnal Mitra Pendidikan  2. 11 2018, h.1287 diakses 17 januari 2019  



20   adalah bimbingan yang diberikan seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.24  
2. Tujuan pelajaran PAI Tujuan Pendidikan Agama Islam harus berorientasi pada hakikat pendidikan yang meliputi beberapa aspek pertama, tujuan dan tugas hidup manusia. Manusia hidup bukan karena kebetulan dan sia-sia. Ia tercipta dengan membawa tujuan dan tugas hidup tertentu. Tujuan diciptakan manusia hanya untuk mangabdi kepada Allah SWT. indikasi tugasnya berupa ibadah dan tugas sebagai wakil-Nya dimuka bumi. Kedua, memerhatiakan sifat-sifat dasar manusia, yaitu konsep tentang manusia sebagai makhluk unik yang mempunyai beberapa potensi bawaan, seperti fitrah, bakat, minat, sifat, dan karakter, yang berkecenderungan al-hanief (rindu akan kebenaran dari Tuhan).25  Tujuan dari Pendidikan Agama Islam adalah pembentukan kepribadian pada diri siswa yang tercermin dalam tingkah laku dan pola pikirnya dalam kehidupan sehari-hari, maka pembelajaran PAI dibutuhkan dukungan dari seluruh komunitas sekolah, masyarakat, dan yang lebih penting lagi adalah orang tua. Sekolah harus mampu menngkoordinir serta mengkomunikasikan pola pembelajaran PAI terhadap beberapa pihak yang telah disebutkan sebagai sebuah rangkaian komunitas yang                                                            24 Abdul Majid dan Dian Andayani, pendidikan agama islam berbasis kompetensi: konsep 

dan implementasi kurikulum 2004, (Cet. Ke-II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 130  25Erlan Mulyadi, Urgensi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Mulltikultural di 
Sekolah, Jurnal Pendidikan Islam 1.1, 2011, h. 57 diakses 17 januari 2019 



21   saling mendukung dan menjaga demi terbentuknya siswa berakhlak dan berbudi pekerti yang luhur.26   
3. Ruang lingkup PAI Pendidikan agama merupakan salah satu materi yang bertujuan meningkatkan akhlak mulia serta nilai-nilai spritual dalam diri anak. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama mempunyai pernanan yang penting dalam melaksanakan pendidikan kareakter sekolah. Oleh karena itu Pendidikan agama menjadi salah satu mata pelajaran baik dari sekolah tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Maka sekolah harus mampu menyelenggarakan pendidikan agama secara optimal dengan cara mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam lingkungan sekolah yang dilakukan oleh seluruh guru dan peserta didik secara bersama-sama serta berkesinambungan. Selanjutnya ruang lingkup dari pendidikan agama Islam meliputi aspek-aspek sebagai berikut: Al-Qur’an dan Hadis, Aqidah Akhlak, Fiqih, Tariqh dan Kebudayaan Islam.27 

D. Hasil Penelitian yang Relevan Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Fitriyani dengan judul “upaya meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI materi kisah                                                            26 Nur Ainiyah, Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam (online) Al-Ulum 13.1, 2013, h.34 diakses 17 januari 2019 27 Nur Ainiyah, Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam (online) Al-Ulum 13.1, 2013, h.34 diakses 17 januari 2019, h. 29-30 



22   Nabi Adam As dan Nabi Muhammad Saw melalui metode Snowball Throwing di kelas IV SDN Jatiwaringin IV Bekasi”. Berdasarkan hasil penelitian saudari Fitriyani, maka dapat disimpulkan bahwa dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pai materi kisah Nabi Adam as dan Nabi Muhammad saw melalui metode snowball throwing di kelas VI SDN Jatiwaringin bekasi semester ganjil tahun ajaran 2015/2016, bahwa hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata motivasi belajar siswa siklus I yang diperoleh sebesar 70 atau sebesar 27,7%, lalu pada siklus II terjadi perubahan skor rata-rata motivasi belajar siswa sebesar 81,8 atau sebesar 72,22%. sedangkan prosentase yang diperoleh dari hasil tes disetiap akhir siklus yang diberikan disiklus I nilai rata-rata skornya sebesar 8,3 atau 83,3% pada siklus II.28    2. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Uswatun Hasanah dengan judul “penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe snowball throwing untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih kelas VIII di MTSN Jeureula Aceh Besar”. Berdasarkan hasil penelitian saudari uswatun hasanah, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang diperoleh adalah 1). Aktivitas guru meningkat dari 76,6% pada siklus I menjadi 90% pada siklus II, 2). Aktivitas siswa meningkat dari                                                             28 Fitriyani, Skripsi, Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI 
Materi kisah Nabi Adam As dan Nabi Muhammad Saw Melalui Metode Snowball Throwing di kelas IV 
SDN Jatiwaringin IV Bekasi Tahun Pelajaran 2015/2016. 



23   67,5% pada siklus I menjadi 87,5% pada siklus II. 3). Hasil belajar siswa meningkat dari 62,95% pada siklus I menjadi 92,5% pada siklus II.29 3. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Rahmad Wibowo dengan judul “pengaruh model pembelajaran snowball throwing dengan pendekatan kontekstual bernuansa Islam dan rasa ingin tahu peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik kelas XI Multimedia SMK Muhammadiyah Tumijajar peserta tahun ajaran 2016/2017”. Berdasarkan hasil penelitian saudara Rahmad Wibowo dapat disimpulkan bahwa 1). Model pembelajaran snowball throwing dengan pendekatan konstektual bernuansa Islam merupakan model pembelajran yang lebih baik daripada model pembelajaran konvensional atau dril,   2). Terdapat pengaruh peningkatan hasil belajar matematika antara rasa ingin tahu peserta didik kelompok tinggi, sedang dan rendah, kelompok rasa ingin tahu tinggi mempunyai peningkatan hasil belajar yang lebih baik jika dibanding dengan kelompok rasa ingin tahu sedang dan rendah, 3). Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan rasa ingin tahu peserta didik terhadap hasil belajar matematika.30                                                             29 Uswatun Hasanah, Skripsi, Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe 
Snowball Throwing Untuk Meningkatkan Keaktifan Dan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 
Fikih Kelas VIII di MTSN Jeureula Aceh Besar 2016/2017 30 Rahmad Wibowo, skripsi, pengaruh model pembelajaran snowball throwing dengan 
pendekatan kontekstual bernuansa Islam dan rasa ingin tahu peserta didik untuk 
meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik kelas XI Multimedia SMK 
Muhammadiyah Tumijajar peserta tahun ajaran 2016/2017 



24   No Nama dan Judul Persamaan Perbedaan Hasil 1 Fitriyani, “upaya meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI materi kisah Nabi Adam As dan Nabi Muhammad Saw melalui metode Snowball Throwing di kelas IV SDN Jatiwaringin IV Bekasi tahun pelajaran 2015/2016” 1. Model pembelajaran yang digunakan adalah Snowball Throwing 2. Mata pelajaran  1. Subjek dan lokasi penelitian  2. Tujuan yang hendak dicapai motivasi belajar  skor rata-rata motivasi belajar siswa siklus I yang diperoleh sebesar 70 atau sebesar 27,7%, lalu pada siklus II terjadi perubahan skor rata-rata motivasi belajar siswa sebesar 81,8 atau sebesar 72,22%. sedangkan prosentase yang diperoleh dari hasil tes disetiap akhir siklus yang diberikan disiklus I nilai rata-rata skornya sebesar 8,3 atau 83,3% pada siklus II.31     2 Uswatun Hasanah, “penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe 
snowball 
throwing untuk meningkatkan keaktifan 1. Model pembelajaran yang digunakan adalah Snowball Trowing 2. Tujuan yang hendak dicapai 1. Subjek dan lokasi penelitian   penelitian yang diperoleh adalah 1). Aktivitas guru meningkat dari 76,6% pada siklus I menjadi 90% pada siklus II, 2). Aktivitas siswa meningkat dari  67,5% pada siklus I menjadi 87,5% pada siklus II. 3). Hasil belajar siswa meningkat dari 62,95%                                                            31 Fitriyani, Skripsi, Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI 

Materi kisah Nabi Adam As dan Nabi Muhammad Saw Melalui Metode Snowball Throwing di kelas IV 
SDN Jatiwaringin IV Bekasi Tahun Pelajaran 2015/2016. 



25   dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih kelas VIII di MTSN Jeureula Aceh Besar” hasil belajar  pada siklus I menjadi 92,5% pada siklus II.32  3 Rahmad Wibowo, “pengaruh model pembelajaran 
snowball 
throwing dengan pendekatan kontekstual bernuansa Islam dan rasa ingin tahu peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik kelas XI Multimedia SMK Muhammadiyah Tumijajar peserta tahun ajaran 2016/2017”  1. Model pembelajaran yang digunakan adalah Snowball Throwing 2. Tujuan yang hendak dicapai aktivitas belajar  1. Subjek dan lokasi penelitian 2. Mata pelajaran 1). Model pembelajaran 

snowball throwing dengan pendekatan konstektual bernuansa Islam merupakan model pembelajran yang lebih baik daripada model pembelajaran konvensional atau dril,   2). Terdapat pengaruh peningkatan hasil belajar matematika antara rasa ingin tahu peserta didik kelompok tinggi, sedang dan rendah, kelompok rasa ingin tahu tinggi mempunyai peningkatan hasil belajar yang lebih baik jika dibanding dengan kelompok rasa ingin tahu sedang dan rendah, 3). Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan rasa ingin tahu peserta didik terhadap hasil belajar matematika.                                                             32 Uswatun Hasanah, Skripsi, Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe 
Snowball Throwing Untuk Meningkatkan Keaktifan Dan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 
Fikih Kelas VIII di MTSN Jeureula Aceh Besar 2016/2017 



26   E. Kerangka Berpikir Adapun skema kerangka pikir penelitian yang  akan dilakukan adalah Meningkatkan hasil belajar siswa pada bidang studi  Pendidikan Agama Islam melalui model pembelajaran snowball throwing adalah sebagai berikut: 
Gambar 2.1 Gambar kerangka pikir pembelajaran kooperatif model pembelajaran 

Snowball Throwing 
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Kondisi Awal 
• Model pembelajaran menggunakan metode ceramah       (Aktivitas Belajar PAI Siswa rendah)          Tindakan 

• Penerapan Model Pembelajaran Snowball Throwing Kondisi Akhir 
• Aktivitas Belajar Siswa Meningkat 



27   F. Hipotesis Tindakan Hipotesis tindakan dibuat untuk menjawab perumusan masalah penelitian, adapun hipotesis dalam tindakan ini adalah, dengan menerapkan model pembelajaran 
Snowball Throwing, dapat meningkatkan aktivitas belajar pendidikan agama Islam siswa kelas V SD Negeri 09 Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah.   
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