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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan Sekolah Dasar Negeri Dukuh 02 Salatiga. 

Penelitian ini rancang dengan menggunakan tahap-tahap penelitian seperti 

mengajukan proposal penelitian, mengajukan surat perizinan untuk melakukan 

penelitian di Sekolah Dasar, dan melaksanakan penelitian. Setiap tahapan 

penelitian diuraikan sebagai berikut: diajukan proposal kepada fakultas untuk 

selanjutnya disetujui oleh pihak fakultas sebagai topik yang akan diangkat dalam 

penelitian. Setelah itu, memohon izin kepada pihak sekolah yang dimaksud, 

melalui surat izin penelitian yang diberikan oleh fakultas. Setelah mendapatkan 

persetujuan dari pihak sekolah untuk melakukan penelitian, selanjutnya 

dilaksanakan penelitian pada SDN Dukuh 02 Salatiga. Setelah dilaksanakan 

penelitian, tahap terakhir dalam penelitian adalah melakukan pelaporan hasil 

penelitian. Dalam penelitian ini secara khusus digunakan siswa kelas 4 sebagai 

subjek penelitian dalam penelitian ini. Secara keseluruhan waktu tahapan 

pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan Januari 2013 – April 2013. 

4.2 Analisis Deskriptif Hasil Penelitian 

Hasil penelitian merupakan temuan-temuan yang diperoleh baik sebelum 

melakukan tindakan untuk memperbaiki, maupun temuan-temuan yang diperoleh 

setelah melakukan tindakan untuk memperbaiki kondisi hasil belajar IPA siswa 

kelas 4 SDN Dukuh 02 Salatiga. Berikut diuraikan hasil temuan-temuan tersebut. 

4.2.1 Kondisi Sebelum Tindakan 

Kondisi sebelum tindakan adalah kondisi sebelum dilaksanakan 

pembelajaran dengan menerapkan model snowball throwing dalam pembelajaran. 

Pada kondisi ini, terdapat 13 siswa yang belum tuntas KKM. (70) Berikut ini 

disajikan hasil ketuntasan belajar siswa sebelum diberikan tindakan: 
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Tabel 5 

 Distribusi  Frekuensi Hasil Belajar Siswa Sebelum Tindakan 

Nilai  Kategori Sebelum Tindakan 

  Frekuensi ( %) 

< 70 Tidak tuntas  13 56.6 

≥ 70 Tuntas  10 43.4 

Jumlah 23 100 

 

 

Gambar 1  Diagram Batang Distribusi Hasil Belajar Siswa Sebelum Tindakan 

Berdasarkan tabel 5, gambar 1 diketahui bahwa jumlah siswa yang belum 

mencapai ketuntasan < 70 adalah 13 siswa (56.6%), sedangkan jumlah siswa yang 

mencapai ketuntasan ≥ 70 adalah 10 siswa (43.4%). Hasil ini memberikan 

gambaran bahwa perlu dilakukan tindakan untuk memperbaiki ketuntasan belajar 

guna mencapai kriteria yang ditetapkan sekolah yaitu minimal 75% dari total 

siswa tuntas KKM = 70. 

4.2.2  Siklus I 

Pelaksanaan siklus I, dilaksanakan dalam dua pertemuan, dimana dalam 

tiap-tiap pertemuan tersebut merupakan implementasi dari empat tahapan 

tindakan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 

Keempat tahapan tindakan ini dilaksanakan berdasarkan langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing, yaitu: (1) guru membimbing 

siswa merumuskan masalah; (2) siswa diminta untuk menjawab pertanyaan dari 
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rumusan masalah; (3) siswa diberikan kebebasan membuat hipotesis untuk dikaji 

lebih lanjut; (4) guru memberikan tanggapan atas jawaban siswa dengan tidak 

langsung membenarkan atau menyalahkan; (5) guru membimbing siswa dalam 

membentuk kelompok, dimana masing-masing kelompok diberikan satu lembar 

kertas untuk ditulis satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi; (6) kertas 

pertanyaan tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu kelompok ke 

kelompok atau satu siswa ke siswa lain selama 15 menit; (7) kelompok atau siswa 

yang mendapat pertanyaan diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan 

dengan membuktikannya melalui percobaan; (8) evaluasi; (9) penutup. Rincian 

empat tahapan penelitian tindakan kelas dalam siklus I, diuraikan sebagai berikut: 

1) Perencanaan 

Perencanaan merupakan tahap untuk menyusun strategi dalam rangka 

menyelesaikan masalah ketuntasan belajar siswa yang dialami. Setelah melakukan 

konsultasi dengan guru kelas, maka hal-hal yang direncanakan untuk selanjutnya 

dilaksanakan dalam pelaksanaan tindakan adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan upaya-upaya tindakan dengan menerapkan model 

pembelajaran snowball throwing. 

2) Melaksanakan tindakan dalam dua siklus, masing-masing siklus akan 

dilaksanakan dalam dua pertemuan. 

3) Memantau proses perkembangan siswa selama mengikuti proses belajar 

mengajar dengan menerapkan model pembelajaran snowball throwing. 

4) Memantau kinerja guru dalam menerapkan pembelajaran dengan model 

snowball throwing 

5) Menyusun lembar kerja siswa dan menyiapkan media pembelajaran 

berdasarkan materi yang akan diajarkan dengan menerapkan model 

pembelajaran snowball throwing. 

2)  Pelaksanaan Tindakan 

Pertemuan 1 

1) Kegiatan Awal 

Kegiatan diawali dengan membuka pelajaran, mengabsensi siswa dan 

memberikan apersepsi. Apersepsi diberikan dalam bentuk pertanyaan “pernah 
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melihat bulan? Mengapa bulan bentuknya berubah-ubah dari hari ke hari? Pada 

hari keberapa terjadi bulan purnama? Guru selanjutnya memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menjawab apersepsi yang diberikan. Semula, siswa hanya 

diam dan belum ada yang menjawab. Untuk menghindari agar suasana tidak 

hening sementara tidak ada yang menjawab pertanyaan apersepsi, guru 

mempersilakan siswa membuka buku IPA dan membacakan, serta memberikan 

jawaban. Selanjutnya, guru menunjuk salah satu siswa untuk memberikan 

jawaban. Setelah siswa memberikan jawaban yang benar tentang soal apersepsi, 

guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan 

menerapkan snowball throwing. Setelah menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran, guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada hari 

itu. 

2) Kegiatan Inti 

Sebelum masuk ke dalam kegiatan inti pembelajaran, guru terlebih dahulu 

memaparkan garis besar materi yang akan dipelajari pada hari itu, yaitu materi 

kenampakan bulan dari hari ke hari. Setelah pemaparan materi, selanjtunya guru 

membagi siswa dalam 4 kelompok, dimana 3 kelompok beranggotakan 6 siswa 

dan 1 kelompok beranggotakan 5 siswa. Pembagian kelompok didasarkan atas 

pertimbangan heterogenitas: jenis kelamin, kemampuan akademik dan 

kemampuan sosial. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk memilih ketua 

kelompok. Setelah ketua kelompok dipilih oleh seluruh anggota kelompok, guru 

memanggil masing-masing ketua kelompok dan menjelaskan secara mendetail 

tentang materi kenampakan bulan dari hari ke hari. Untuk memastikan bahwa 

ketua-ketua kelompok telah memahami materi yang diberikan, sebelum kembali 

ke kelompoknya, guru meminta ketua kelompok memamparkan ulang materi yang 

baru saja diterima. Setelah masing-masing ketua kelompok menjelaskan, ketua 

kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing dan memberikan penjelasan 

kepada anggota kelompok mengenai keseluruhan materi yang baru saja diterima. 

Demi memastikan bahwa anggota kelompok telah memahami materi yang baru 

saja dijelaskan, ketua-ketua kelompok meminta masing-masing anggota untuk 

memberikan penjelasan. Namun, karena tidak dipandu, terjadi rebutan dalam 
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menjelaskan. Setelah anggota kelompok selesai menjelaskan, masing-masing 

siswa diberikan satu lembar kertas kerja, dan diminta untuk menuliskan 

pertanyaan apa saja terkait dengan materi perubahan kenampakan bulan dari hari 

ke hari. Setelah masing-masing siswa menuliskan satu pertanyaan pada lembar 

kertas kerja, kertas diremas-remas dan dibentuk seperti bola, dan dilemparkan 

pada siswa pada siswa yang lain. Setelah ssemua siswa mendapatkan masing-

masing satu bola, guru memberikan kesempatan mulai dari kelompok pertama 

untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diterima. Setelah kelompok 

pertama selesai, guru memberikan kesempatan kepada kelompok ketiga dan 

terakhir kepada kelompok kedua. Setelah semua siswa berhasil memberikan 

jawaban atas pertanyaan tentang kenampakan bulan dari hari ke hari, guru 

mengajak siswa bertanya jawab tentang materi. Tampak dalam tanya jawab, 

hanya ada beberapa siswa yang aktif sementara sebagian siswa belum aktif 

memberikan pertanyaan atau memberikan jawaban ataupun menanggapi jawaban 

yang diberikan siswa yang lain. Setelah dilakukan tanya jawab, guru meluruskan 

pemahaman siswa yang masih keliru terkait dengan materi kenampakan bulan dari 

hari ke hari. 

3) Kegiatan Akhir 

Setelah meluruskan pemahaman siswa, dan sebelum mengakhiri pelajaran, 

guru mengajak siswa bersama-sama menarik kesimpulan dari materi yang baru 

saja dipelajari. Agar siswa menjadi termotivasi guru juga memberikan penguatan 

dengan cara memberikan pujian dan membesarkan hati siswa yang lain yang 

masih belum menjawab secara tepat pertanyaan yang diperolehnya. Sebelum 

mengakhiri pelajaran, guru juga mengingatkan siswa bahwa masih ada lagi 

pertemuan berikutnya, karena itu siswa diminta untuk terlebih dahulu belajar 

tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Setelah itu, guru 

menutup pelajaran. 

Pertemuan 2 

1) Kegiatan Awal 

Sama seperti pada pertemuan pertama, pada pertemuan kedua, guru 

mengawali pembelajaran dengan memberikan salam, mengabsensi siswa dan 
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memberikan aperspesi. Apersepsi diberikan dalam bentuk pertanyaan: “mengapa 

pada siang hari terlihat terang? Pukul berapa biasanya matahari terbit? Kali ini, 

guru mempersilakan siswa yang belum aktif berpartisipasi dalam tanya jawab 

untuk memberikan jawaban atas apersepsi. Untuk memudahkan siswa menjawab, 

guru mempersilakan siswa membukan buku paket IPA dan membaca materi yang 

terkait dengan apersepsi yang diberikan. Setelah salah satu siswa memberikan 

jawaban, guru melemparkan pertanyaan apersepsi pada yang lain, dan setelah 

siswa benar-benar menjawab apersepsi dengan benar, guru menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran, dan selanjutnya menjelaskan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai pada pembelajaran di hari itu. 

2) Kegiatan Inti 

Setelah menjelaskan tujuan pembelajaran, guru menyajikan garis besa 

materi tentang waktu dan posisi matahari terbit. Setelah itu, siswa diminta untuk 

bergabung dengan kelompok yang telah dibentuk pada pertemuan pertama. 

Setelah siswa bergabung dalam kelompok, guru bertanya apakah siswa masih 

menggunakan ketua kelompok yang sama atau memilih ketua kelompok yang 

baru. Setelah siswa mengatakan masih menggunakan ketua kelompok yang telah 

dipilih sebelumnya, guru memanggil masing-masing ketua kelompok, dan 

memberikan penjelasan mendetail tentang waktu dan posisi matahari terbit. 

Setelah guru memberikan penjelasan mendetail, untuk memastikan bahwa ketua 

kelompok telah memahami apa yang dijelaskan guru, guru memberikan 

pertanyaan dan meminta ketua kelompok menjawab. Setelah ketua kelompok 

berhasil menjawab dengan benar, ketua kelompok diminta kembali ke 

kelompoknya, dan selanjutnya memberikan paparan materi yang baru saja 

diperoleh dari guru. Setelah memaparkan materi pada anggota kelompok yang 

lain, guru membagikan satu lembar kertas kerja kepada masing-masing siswa 

untuk menuliskan pertanyaan apa saja terkait dengan materi posisi dan waktu 

matahari terbit. Setelah siswa menuliskan satu pertanyaan, guru meminta siswa 

untuk meremas kertas tersebut, dan membentuk seperti bola, dan saling 

melemparkan ke siswa lainnya. Selama saling melempar bola, karena tidak 

dikelola dengan baik, suasana kelas berubah menjadi gaduh. Setelah semua siswa 
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mendapatkan satu bola yang berisi satu pertanyaan, guru mempersilakan siswa 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kali ini, kelompok dua diminta 

untuk menjadi kelompok pertama yang menjawab pertanyaan pada kertas bola 

tersebut. Setelah kelompok dua selesai, dilanjutkan ke kelompok satu dan diakhiri 

oleh kelompok tiga. Setelah siswa selesai memberikan jawaban atas pertanyaan 

yang didapat, guru bertanya jawab dengan siswa untuk menguji pemahaman siswa 

tentang materi posisi dan waktu matahari terbit. Seperti pertemuan sebelumnya, 

pertanyaan, tanggapan maupun jawaban hanya disampaikan oleh siswa yang aktif 

dalam pembelajaran. Sementara siswa yang lain, tetap menjadi pasif dan 

mendengarkan semata. 

3) Kegiatan Akhir 

Setelah selesai tanya jawab, guru bersama siswa menarik kesimpulan dari 

materi yang baru saja dipelajari. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru memberikan 

penguatan dengan cara memberikan pujian dan juga memberikan dorongan agar 

siswa yang lain juga terlibat dalam diskusi dan tanyajawab. Selanjutnya, guru juga 

mengingatkan bahwa aka nada pertemuan berikutnya, karena itu siswa diminta 

untuk belajar di rumah. Sebelum menutup pelajaran, untuk menguji pemahaman 

siswa mengenai materi dengan menerapkan model snowball throwing, guru 

memberikan evaluasi berupa tes tertulis. Setelah siswa mengumpulkan tes, guru 

mengucapkan terimakasih, dan menutup pelajaran. 

3) Observasi 

Selama proses pembelajaran berlangsung, dilaksanakan proses pengamatan 

terhadap keseluruhan proses pembelajaran itu. Hal-hal yang diamati mencakup 

kinerja guru dalam menerapkan model snowball throwing, aktivitas siswa dalam 

pembelajaran, dan akibat dari menerapkan snowball throwing dalam 

pembelajaran. Berikut ini disajikan hasil pengamatan selama pembelajaran 

tersebut. 

1) Kinerja Guru 

Kinerja guru yang dimaksudkan adalah kinerja guru dalam menerapkan 

model pembelajaran snowball throwing dalam pembelajaran. Hal-hal yang 

diamati dari kinerja guru adalah kesesuaian antara langkah-langkah  model 
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pembelajaran snowball throwing dengan pelaksanaan pembelajaran. Ada 16 

langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan guru dalam setiap 

pertemuan, yang meliputi memberikan salam, mengabsensi, memberikan 

apersepsi, mengkondisikan siswa siap belajar, membagi siswa dalam kelompok, 

menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 

kooperatif tipe snowball throwing, menyajikan materi, membagikan lembar kertas 

kerja dan meminta kelompok/siswa mengisi dengan satu pertanyaan, 

mempersilakan siswa membentuk bola dan saling melemparkan bola, meminta 

kelompok/siswa menjawab pertanyaan secara bergantian, bertanya jawab dengan 

siswa, membahas secara keseluruhan hasil tanya jawab, memberikan simpulan, 

memberikan tes dan menutup pelajaran. Setiap langkah-langkah yang harus 

dilaksanakan dalam pembelajaran ini, diberikan skor terendah 1 dan tertinggi 4. 1 

apabila langkah (tahapan) pembelajaran tersebut tidak dilakukan, 2 apabila 

langkah (tahapan) pembelajaran tersebut dilakukan tetapi kurang; 3 apabila 

langkah (tahapan) pembelajaran tersebut dilakukan dan masuk skala penilaian 

baik; dan 4 apabila langkah pembelajaran tersebut dilakukan dan masuk dalam 

skala penilaian sangat baik. 

Kinerja guru dalam menerapkan model snowball throwing pada siklus I 

dihitung dengan cara sebagai berikut: 

      
                     

               
      

Dengan kriteria nilai sebagai berikut: 

>86%  = baik sekali 

70 – 85% = baik 

55 – 69% = cukup baik 

<55%  = kurang 

Adapun skor perolehan dan pelaksanaan langkah ini mencapai 46 dari 100 

dengan persentase 71.9%. Artinya dalam penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe snowball throwing kinerja guru mencapai skor 2 pada skor kurang 
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baik dan skor 3 baik. Hal ini nampak pada skor baik adalah pada aktivitas guru 

meliputi memberikan salam, mengabsensi, memberikan apersepsi, 

mengkondisikan siswa siap belajar, membagi siswa dalam kelompok, menjelaskan 

tujuan pembelajaran, menjelaskan langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe 

snowball throwing, menyajikan materi, membagikan lembar kertas kerja dan 

meminta kelompok/siswa mengisi dengan satu pertanyaan, mempersilakan siswa 

membentuk bola dan saling melemparkan bola, meminta kelompok/siswa 

menjawab pertanyaan secara bergantian, bertanya jawab dengan siswa, membahas 

secara keseluruhan hasil tanya jawab, memberikan simpulan, memberikan tes dan 

menutup pelajaran. Dari seluruh aktivitas yang dilakukan masuk kinerja guru pada 

siklus I masuk dalam kategori baik, dengan perolehan skor 43 seluruh kinerja 

yang dilakukan dengan persentase yaitu 71.9%. 

Berdasarkan penghitungan hasil kinerja guru pada siklus I, maka kinerja 

guru dalam menerapkan model pembelajaran snowball throwing berada pada 

kategori baik, dengan perolehan skor 46 dan persentase 71.9%. 

2) Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa yang diamati adalah aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe snowball 

throwing. Aktivitas itu adalah antara lain lengkap membawa alat pelajaran, 

membawa buku sumber, bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, 

sudah mempelajari materi di rumah, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan 

lembar kerja, mengerjakan lembar kerja sesuai petunjuk yang ada, dapat 

menjawab pertanyaan yang diajukan dalam lembar kerja, bertanya bila mengalami 

kesulitan dalam memecahkan masalah, memiliki inisiatif untuk bertanya tanpa 

ditunjuk guru, pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi pelajaran, bertanya 

lebih dari satu kali, bertukar pikiran dalam memecahkan masalah, antusias dalam 

bekerjasama dengan teman, menghargai pendapat teman, merespon pendapat 

teman secara positif, terlibat dalam memberikan pertanyaan dan jawaban, 

menanggapi hasil kerja kelompok lain dan mengerjakan tes.  
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Data aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran model snowball 

throwing pada siklus I dihitung dengan cara sebagai berikut: 

      
                     

               
      

Dengan kriteria nilai sebagai berikut: 

>86% = baik sekali 

70 – 85% = baik 

55 – 69% = cukup baik 

<54% = kurang 

Adapun skor perolehan dan pelaksanaan langkah ini mencapai 43 dari 100 

dengan persentase 59.7%. Artinya dalam aktivitas siswa mengikuti pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing 

kinerja guru mencapai skor 1 atau padas skor tidak dilakukan, 2 pada skor 

dilakukan tetapi kurang, dan 3 skor dilakukan baik. Berdasarkan penghitungan 

hasil aktivitas siswa pada siklus I, maka aktivitas dalam mengikuti pembelajaran 

model pembelajaran snowball throwing berada pada kategori cukup baik dengan 

perolehan skor 43 dan persentase 59.7%. 

3) Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar yang diamati adalah adalah hasil belajar setelah menerapkan 

model snowball throwing dalam pembelajaran. Menyajikan hasil belajar adalah 

untuk mengamati apakah model snowball throwing mampu memberikan pengaruh 

dalam memperbaiki ketuntasan belajar siswa setelah tindakan. Berikut disajikan 

hasil belajar siswa setelah tindakan pada siklus I. 

Tabel  6 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Nilai Kategori Siklus I 

  Frekuensi  (%) 

< 70 Tidak tuntas 6 26 

≥ 70 Tuntas  17 74 

Jumlah 23 100 
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Gambar 2 Diagram Batang Distribusi Hasil Belajar Siswa Siklus I 

         Berdasarkan tabel 6, gambar 2, diketahui bahwa jumlah siswa yang 

tuntas belajar dengan perolehan nilai ≥ 70 pada siklus I adalah 17 siswa 

(74%), dan siswa yang belum tuntas belajar dengan perolehan nilai < 70 

pada siklus I adalah 6 siswa (3124%). 

4) Perbandingan Ketuntasan Belajar Siswa Sebelum Tindakan 

dengan Siklus I 

Melakukan perbandingan ketuntasan belajar sebelum tindakan dengan 

setelah tindakan pada siklus I dimaksudkan untuk melihat apakah penerapan 

model snowball throwing, memberikan pengaruh dalam meningkatkan 

ketuntasan belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi Kenampakan 

Benda Langit. Berikut ini disajikan dalam tabel perbandingan ketuntasan 

belajar siswa sebelum tindakan dan setelah tindakan pada siklus I  

Perbandingan total jumlah siswa yang tuntas dan belum tuntas belajar 

sebelum tindakan dan setelah tindakan pada siklus I, disajikan dalam tabel 

berikut ini: 
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Tabel 7 

Perbandingan Hasil Belajar Sebelum Tindakan dengan Siklus I 

Nilai Kategori Kondisi Awal Siklus I 

  Frekuensi % Frekuensi % 

< 70 Tidak tuntas  13 56.6 6 26 

≥ 70 Tuntas  10 43.4 17 74 

Total 38 100 38 100 

Berikut ini disajikan dalam diagram perbandingan jumlah siswa 

yang tuntas dan belum tuntas belajar sebelum tindakan dan setelah diberikan 

tindakan pada siklus I. 

 

Gambar 3 Diagram Batang Perbandingan Hasil Belajar Siswa Sebelum 

Tindakan dengan Siklus I 

Berdasarkan tabel 7 dan gambar 3 diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah 

maupun persentase ketuntasan belajar siswa. Jika sebelum tindakan, siswa yang 

tuntas belajar adalah 10 siswa (43.4%) dari total jumlah siswa, terjadi 

peningkatan setelah diberikan tindakan pada siklus I, dimana siswa yang tuntas 

menjadi 17 siswa (74%) dari total jumlah siswa. Hasil ini memberikan gambaran 

bahwa terjadi peningkatan jumlah ketuntasan belajar siswa yaitu 7 siswa 

(30.6%). Jumlah siswa yang belum tuntas sebelum tindakan adalah 28 siswa 

(56.6%) dan berkurang setelah diberikan tindakan pada siklus I menjadi 6 siswa 

(26%). Hasil ini memberikan gambaran bahwa terjadi penurunan jumlah siswa 

yang belum tuntas yaitu 8 siswa (30.6%). Berdasarkan hasil ini dapat 
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disimpulkan bahwa dengan demikian model snowball throwing berhasil 

meningkatkan hasil dan ketuntasan belajar siswa kelas 4 SDN Dukuh 02 

Salatiga. Namun demikian, peningkatan jumlah ketuntasan hasil belajar belum 

memberikan hasil sesuai yang diharapkan; dimana diharapkan bahwa minimal 

75% dari total siswa tuntas KKM ≥ 70. Dengan demikian perlu tindakan lanjutan 

yang akan dilaksanakan pada siklus II. 

5)  Refleksi 

Setelah dilaksanakan tindakan, maka dilakukan refleksi mengenai 

kekurangan-kekurangan selama proses pembelajaran pada siklus I. Adapun hal-

hal yang ditemui untuk dilakukan analisis agar menjadi masukan pada tindakan 

siklus II adalah sebagai berikut: 

1) Kinerja Guru 

Kinerja guru pada siklus I, masuk dalam kategori baik. Meskipun demikian, 

ada beberapa hal yang perlu menjadi refleksi untuk dijadikan perbaikan pada 

siklus II, yaitu: 

a) Dalam menyajikan materi, guru masih berada pada kategori kurang. 

b) Bertanya jawab dengan siswa, guru juga masih berada dalam kategori 

kurang. Sebab, guru belum memaksimalkan kelas, sehingga tanya jawab 

masih didominasi oleh siswa yang berani dan aktif dalam kelas. 

c) Membahas secara keseluruhan hasil diskusi kelompok juga guru masih 

masuk dalam kategori kurang. Sebab, seperti permasalahan dalam hal 

bertanya jawab, pada item inipun guru masih belum memaksimalkan siswa 

secara keseluruhan. 

d) Demikian juga dengan ketika mempersilakan siswa untuk saling 

melemparkan bola pertanyaan. Karena tidak dikondisikan dengan baik, 

situasi berubah menjadi ribut. 

e) Hal yang terjadi juga ketika guru dan siswa mengambil kesimpulan. Disini, 

guru juga masih mendapat nilai kurang, karena guru belum memaksimalkan 

seluruh siswa dalam mengambil kesimpulan tentang materi pelajaran.  
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2) Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran masuk dalam kategori cukup 

baik. Namun demikian, ditemukan bahwa ada beberapa hal yang perlu 

direfleksikan untuk dijadikan perbaikan pada siklus II, yaitu: 

a) Kelengkapan membawa alat pelajaran dan buku sumber, siswa masih masuk 

dalam kategori kurang. 

b) Belum semua siswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan baik 

pertanyaan apersepsi maupun pertanyaan yang diajukan dalam bola kertas 

yang dilemparkan kepada siswa. 

c) Belum semua siswa memiliki inisiatif untuk bertanya tanpa ditunjuk terlebih 

dahulu. 

d) Belum semua siswa bertanya lebih dari satu kali. 

e) Belum semua siswa terlibat dalam tanya jawab dengan guru, maupun 

terlibat dalam menyimpulkan hasil pembelajaran. 

3) Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa meningkat setelah diberikan tindakan pada siklus I, 

dengan menerapkan model snowball throwing. Meskipun demikian hasil belajar 

ini belum memberikan hasil yang diharapkan. Sebab, peningkatan ketuntasan 

belajar yang dicapai siswa, belum mencapai target yang ditentukan yaitu minimal 

75% dari total siswa tuntas nilai minimum KKM =70 

4.2.3 Siklus II 

1) Perencanaan 

Berdasarkan refleksi pada siklus I, maka hal-hal yang direncanakan untuk 

dijadikan perbaikan pada pelaksanaan tindakan pada siklus II adalah sebagai 

berikut: 

a) Melibatkan siswa secara keseluruhan dalam diskusi maupun tanya jawab 

dan dalam menarik kesimpulan. 

b) Menyajikan materi dengan lebih baik, dengan cara melakukan tanya jawab 

terlebih dahulu dengan siswa untuk memastikan bahwa siswa telah benar-

benar memahami materi yang dipaparkan. 



41 
 

c) Membagi peran dalam membahas keseluruhan hasil diskusi kelompok. 

Dibagi tugas agar siswa yang berani dan aktif lebih banyak berperan sebagai 

pendamping, sementara yang pasif dan belum berani menyampaikan 

pendapat, lebih banyak berperan sebagai penyampai ide. 

d) Mendorong agar siswa melengkapi kelengkapan belajar; termasuk 

meminjam buku-buku paket yang tersedia di perpustakaan. 

e) Mengkondisikan agar tidak terjadi keributan selama siswa saling 

melemparkan bola pertanyaan. 

2) Pelaksanaan Tindakan 

Pertemuan 1 

1) Kegiatan Awal 

Kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama siklus II, diawali dengan 

guru mengabsensi, memberikan motivasi dan melakukan aperspsi. Sebelum 

melakukan apersepsi, guru terlebih dahulu membagi siswa dalam kelompok. 

Setelah siswa dibagi dalam kelompok, guru meminta agar siswa yang berani dan 

aktif menjadi pendamping bagi siswa yang belum berani dan belum aktif dalam 

menjawab atau terlibat dalam menyampaikan idenya. Guru menegaskan apabila 

ada pertanyaan, siswa yang berani dan aktif, bertugas untuk mencatat pertanyaan 

dan mendampingi siswa yang belum berani dengan cara menyampaikan jawaban 

apabila siswa sudah menemukan jawabannnya, dan mendampingi siswa yang 

pasif untuk menyampaikan jawabannya. Setelah itu, guru melakukan apersepsi 

dengan memberikan pertanyaan yaitu mengapa pada malam hari bumi tampak 

gelap? Pada pukul berapa matahari terbenam? Ke arah mana matahari terbenam? 

Setelah siswa benar menjawab apersepsi, guru melanjutkan pembahasan dengan 

menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. Setelah pembahasan langkah-

langkah pembelajaran, guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Agar memastikan 

bahwa siswa benar-benar telah memahami tujuan pembelajaran yang harus 

dicapai pada hari itu, guru meminta siswa untuk menyebutkan ulang tujuan 

pembelajaran yang telah dipaparkan. Tampak bahwa siswa yang aktif yang telah 

mencatat tujuan pembelajaran yang disampaikan guru, memberikan catatannya 

kepada rekannya yang lain, untuk dibacakan ulang tujuan pembelajaran. Dengan 



42 
 

cara ini, siswa yang pasif dan kurang berani, mulai berpartisipasi dengan 

membacakan ulang tujuan pembelajaran yang telah disampaikan. 

2) Kegiatan Inti 

Setelah siswa membacakan ulang tujuan pembelajaran, guru memaparkan 

secara garis besar materi. Sebelum memanggil ketua kelompok untuk menjelaskan 

lebih detail tentang materi yang akan diajarkan, guru terlebih dahulu memberikan 

pertanyaan untuk menggali pemahaman siswa. Seperti pada aperspsi, guru 

mempersilakan siswa yang berani dan aktif untuk mencatat, sekaligus mencari 

kemungkinan jawaban, sementara siswa yang kurang berani diminta untuk 

menjawab pertanyaan yang disampaikan guru. Kali ini, siswa dari kelompok dua 

yang biasanya pasif yang memberikan jawaban. Jawaban kemudian dilemparkan 

kepada kelompok lain. Kelompok satu memberikan tanggapan. Setelah siswa 

menjawab dengan benar, selanjutnya guru memanggil ketua-ketua kelompok 

untuk menjelaskan materi secara mendetail. Mengantisipasi agar semua siswa 

dapat memahami materi secara merata, sambil menjelaskan kepada ketua 

kelompok, guru menginstruksikan kepada anggota kelompok yang lain, untuk 

sambil membaca materi yang sedang diajarkan pada buku paket IPA yang 

tersedia. Setelah guru selesai menjelaskan materi kepada ketua-ketua kelompok, 

ketua-ketua kelompok diminta kembali ke kelompoknya untuk memberikan 

penjelasan ulang kepada anggota-anggota kelompoknya. Setelah ketua-ketua 

kelompok selesai memberikan penjelasan tentang materi kepada masing-masing 

anggota kelompok, guru mempersiapkan kertas kerja untuk dibagikan. Namun 

sebelum guru membagikan kertas kerja, untuk memastikan bahwa setiap anggota 

kelompok telah memahami materi yang diberikan, guru melakukan tanya jawab 

terlebih dahulu. Sama seperti di atas, siswa yang berani dan aktif dalam bertanya 

ataupun menjawab, diminta mencatat pertanyaan yang diajukan guru, sekaligus 

mendampingi. Agar semua siswa terlibat dalam memberikan jawaban, guru 

membimbing tanya jawab dengan memberikan kesempatan terlebih dahulu 

kepada kelompok dua untuk menjawab pertanyaan. Setelah kelompok dua 

menjawab pertanyaan yang diajukan guru, guru melemparkan jawaban kelompok 

dua untuk ditanggapi oleh kelompok satu dan kelompok tiga. Setelah ada 
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tanggapan dari kelompok satu, guru melemparkan ke kelompok dua, untuk 

menanggapi tanggapan dari kelompok satu. Dengan cara ini, tampak bahwa siswa 

menjadi bersemangat untuk terlibat dalam diskusi, juga siswa yang pasif mulai 

berani terlibat berdiksusi. Setelah dipastikan bahwa semua siswa memahami 

materi yang sedang diajarkan, guru membagikan kertas kerja dengan meminta 

agar siswa menuliskan satu pertanyaan pada kertas kerja yang disediakan. Setelah 

siswa menuliskan pertanyaan, selanjutnya kertas diremas seperti bola. Sebelum 

saling melemparkan kepada siswa yang lain, guru mengatur agar kelompok tiga 

terlebih dahulu melempar. Guru juga mempersilakan agar lemparan boleh 

dilakukan pada rekan disampingnya. Dengan cara ini, kegiatan saling melempar 

bola kertas yang berisi pertanyaan, berjalan lebih tertib. Setelah semua siswa 

mendapatkan masing-masing satu bola pertanyaan, selanjutnya guru 

mempersilakan siswa untuk mencari jawaban atas pertanyaan. Selanjutnya, guru 

meminta siswa untuk maju ke depan secara bergiliran membacakan pertanyaan 

dan jawaban yang ditemukan. Setelah semua siswa mendapatkan giliran 

membacakan pertanyaan dan jawaban yang diperoleh, guru memberikan lagi 

pertanyaan untuk dilakukan tanya jawab. Kelas masih dikondisikan seperti 

semula. Siswa yang aktif dan berani tetap diminta untuk menjadi pendamping. 

Setelah selesai melakukan tanya jawab, guru meluruskan beberapa pemahaman 

siswa yang keliru mengenai materi waktu dan posisi matahari terbenam. Guru 

juga meminta agar catatan-catatan yang dibuat selama tanya jawab, diserahkan 

kepada rekan-rekan yang pasif, untuk selanjutnya dibacakan sebagai kesimpulan. 

3) Kegiatan Akhir 

Sebelum menutup pelajaran, guru mempersilakan siswa untuk membacakan 

catatan-catatan yang telah dicatat oleh rekannya, sebagai kesimpulan. Siswa 

diminta membacakannya secara bergiliran. Selanjutnya, guru merangkum semua 

catatan tersebut sebagai kesimpulan dari pelajaran yang sedang dipelajari. Guru 

juga memberikan penguatan dalam bentuk motivasi kepada siswa yang aktif 

dengan menyampaikan bahwa membantu rekan-rekannya untuk berkembang 

secara akademik berarti siswa telah berhasil untuk belajar berbagi hal-hal yang 

baik. Sebelum pelajaran berakhir, guru mengingatkan bahwa masih ada 
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pertemuan berikutnya, karena itu siswa diminta belajar. Bagi siswa yang belum 

memiliki buku paket IPA, guru menyarankan agar dapat menggunakan fasilitas 

perpustakaan sekolah, dan guru menutup pelajaran. 

Pertemuan 2 

1) Kegiatan Awal 

Pada pertemuan kedua siklus II, pertemuan diawali dengan memberikan 

salam, mengabsensi dan melakukan apersepsi. Sebelum melakukan apersepsi, 

guru mengganti peran siswa yang telah dilakukan pada pertemuan sebelumnya. 

Kali ini, siswa yang biasanya pasif, tetapi dilibatkan untuk menyampaikan 

pendapat-pendapatnya pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan ini, siswa 

yang pasif diminta untuk mencatat, sementara yang aktif dan berani diminta untuk 

berpendapat. Selanjutnya guru memberikan apersepsi dalam bentuk pertanyaan 

“mengapa bintang hanya tampak pada malam hari? Apa fungsi rasi bintang bagi 

kehidupan manusia? Guru mempersilakan siswa untuk menjawab pertanyaan 

apersepsi. Sementara siswa yang lain diminta untuk menjadi penanggap pada 

jawaban yang disampaikan oleh siswa lain. Selama proses diskusi berlangsung, 

guru juga meminta siswa yang pasif untuk mencatat, dan membacakan ulang 

sebagai jawaban apersepsi. Setelah siswa dipastikan menjawab benar pada 

apersepsi yang diberikan, guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dan 

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Siswa sekali lagi diminta mencatatkan 

dan membacakan ulang langkah-langkah maupun tujuan pembelajaran yang harus 

dicapai pada hari itu. 

2) Kegiatan Inti 

Setelah itu, guru memaparkan garis besar materi tentang kenampakabn 

bintang. Pada pertemuan ini, sebelum menjelaskan materi secara mendetail, guru 

terlebih dahulu membagi siswa dalam kelompok-kelompok. Kali ini, guru 

membentuk kelompok baru, dengan maksud agar kemampuan bekerjasama, dan 

saling mendukung yang telah ditunjukkan pada pertemuan pertama siklus II, agar 

ditingkatkan lagi dengan rekan-rekan yang baru. Pembagian kelompok tetap 

dilakukan atas pertimbangan heterogenitas siswa. Setelah dibagi dalam kelompok, 

guru meminta anggota kelompok untuk memilih ketua kelompok. Kali ini, guru 
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meminta siswa yang memiliki kemampuan kurang dalam menyimak menjadi 

ketua kelompok. Setelah siswa memilih ketua kelompok, ketua kelompok diminta 

untuk maju ke arah guru, dan guru memaparkan materi secara mendetail kepada 

ketua kelompok. Untuk memastikan bahwa anggota kelompok memahami apa 

yang sedang dipelajari, guru juga meminta anggota kelompok sambil membaca 

materi yang sedang diajarkan. Setelah guru selesai memaparkan materi kepada 

ketua kelompok, ketua-ketua kelompok diminta kembali ke kelompoknya masing-

masing dan memberitahukan kepada anggota mengenai materi yang didapatkan 

dari guru. Demi memastikan bahwa semua siswa memiliki pemahaman yang sama 

terhadap materi, sebelum membagikan kertas kerja, guru mengecek pemahaman 

siswa dengan melemparkan pertanyaan. Siswa yang pasif diminta untuk 

menuliskan pertanyaan, maupun jawaban dan tanggapan. Setelah guru 

memastikan bahwa siswa telah menjawab dengan benar, guru membagikan kertas 

kerja kepada masing-masing siswa untuk dituliskan satu pertanyaan apa saja yang 

terkait dengan materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya, guru meminta siswa 

saling melemparkan, dengan cara meminta kelompok pertama lebih dahulu 

melemparkan pertanyaan, agar tidak terjadi keributan. Setelah semua siswa 

mendapatkan satu bola kertas berisi pertanyaan, guru mempersilakan siswa 

menemukan jawaban-jawabannya, dan mengundang siswa secara bergiliran maju 

di depan membacakan pertanyaan dan jawaban yang ditemukan. Setelah semua 

siswa membacakan pertanyaan dan jawaban yang ditemukannya, guru melakukan 

tanya jawab. Sementara tanya jawab berlangsung, guru meminta siswa yang lain 

untuk mencatat hasil tanya jawab, dan akan dibacakan nanti sebagai kesimpulan 

materi yang dipelajari. 

3) Kegiatan Akhir 

Setelah selesai tanya jawab, guru meminta kelompok satu membacakan 

hasil catatannya, selanjutnya ke kelompok dua dan terakhir kelompok tiga. Guru 

kemudian merangkum semua catatan tersebut sebagai kesimpulan atas materi 

yang telah dipelajari. Guru juga memberikan penguatan dengan cara memotivasi 

bahwa bekerjasama dalam meningkatkan prestasi belajar adalah hal yang baik 

untuk terus dilakukan siswa. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman siswa 
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terhadap materi, sekaligus menguji model snowball throwing dalam pembelajaran, 

guru memberikan evaluasi akhir. Setelah siswa mengerjakan evaluasi, sebelum 

menutup pelajaran, guru mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang telah 

diberikan siswa selama proses pembelajaran, dan secara khusus selama proses 

penelitian dilaksanakan. 

3) Observasi 

Selama proses pembelajaran berlangsung, dilaksanakan proses pengamatan 

terhadap keseluruhan proses pembelajaran itu. Hal-hal yang diamati mencakup 

kinerja guru dalam menerapkan model snowball throwing, aktivitas siswa dalam 

pembelajaran, dan akibat dari menerapkan snowball throwing dalam 

pembelajaran. Berikut ini disajikan hasil pengamatan selama pembelajaran 

tersebut. 

1) Kinerja Guru 

Kinerja guru yang dimaksudkan adalah kinerja guru dalam menerapkan 

model pembelajaran snowball throwing dalam pembelajaran. Hal-hal yang 

diamati dari kinerja guru adalah kesesuaian antara langkah-langkah  model 

pembelajaran snowball throwing dengan pelaksanaan pembelajaran. Ada 16 

langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan guru dalam setiap 

pertemuan, yang meliputi memberikan salam, mengabsensi, memberikan 

apersepsi, mengkondisikan siswa siap belajar, membagi siswa dalam kelompok, 

menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 

kooperatif tipe snowball throwing, menyajikan materi, membagikan lembar kertas 

kerja dan meminta kelompok/siswa mengisi dengan satu pertanyaan, 

mempersilakan siswa membentuk bola dan saling melemparkan bola, meminta 

kelompok/siswa menjawab pertanyaan secara bergantian, bertanya jawab dengan 

siswa, membahas secara keseluruhan hasil tanya jawab, memberikan simpulan, 

memberikan tes dan menutup pelajaran. Setiap langkah-langkah yang harus 

dilaksanakan dalam pembelajaran ini, diberikan skor terendah 1 dan tertinggi 4. 1 

apabila langkah (tahapan) pembelajaran tersebut tidak dilakukan, 2 apabila 

langkah (tahapan) pembelajaran tersebut dilakukan tetapi kurang; 3 apabila 

langkah (tahapan) pembelajaran tersebut dilakukan dan masuk skala penilaian 
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baik; dan 4 apabila langkah pembelajaran tersebut dilakukan dan masuk dalam 

skala penilaian sangat baik. 

Kinerja guru dalam menerapkan model snowball throwing pada siklus II 

dihitung dengan cara sebagai berikut: 

      
                     

               
      

Dengan kriteria nilai sebagai berikut: 

>86%  = baik sekali 

70 – 85% = baik 

55 – 69% = cukup baik 

<55%  = kurang 

Adapun skor perolehan dan pelaksanaan langkah ini mencapai 57 dari 100 

dengan persentase 89%. Artinya dalam penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe snowball throwing kinerja guru mencapai skor 3 pada skor baik 

dan skor 4 sangat baik. Hal ini nampak pada skor baik adalah pada aktivitas guru 

meliputi memberikan salam, mengabsensi, memberikan apersepsi, 

mengkondisikan siswa siap belajar, membagi siswa dalam kelompok, menjelaskan 

tujuan pembelajaran, menjelaskan langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe 

snowball throwing, menyajikan materi, membagikan lembar kertas kerja dan 

meminta kelompok/siswa mengisi dengan satu pertanyaan, mempersilakan siswa 

membentuk bola dan saling melemparkan bola, meminta kelompok/siswa 

menjawab pertanyaan secara bergantian, bertanya jawab dengan siswa, membahas 

secara keseluruhan hasil tanya jawab, memberikan simpulan, memberikan tes dan 

menutup pelajaran. Dari seluruh aktivitas yang dilakukan masuk kinerja guru pada 

siklus II masuk dalam kategori sangat baik, dengan perolehan skor 57 seluruh 

kinerja yang dilakukan dengan persentase yaitu 789%. 

Berdasarkan penghitungan hasil kinerja guru pada siklus II, maka kinerja 

guru dalam menerapkan model pembelajaran snowball throwing berada pada 

kategori sangat baik, dengan perolehan skor 57 dan persentase 89%. 

2) Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa yang diamati adalah aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe snowball 
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throwing. Aktivitas itu adalah antara lain lengkap membawa alat pelajaran, 

membawa buku sumber, bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, 

sudah mempelajari materi di rumah, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan 

lembar kerja, mengerjakan lembar kerja sesuai petunjuk yang ada, dapat 

menjawab pertanyaan yang diajukan dalam lembar kerja, bertanya bila mengalami 

kesulitan dalam memecahkan masalah, memiliki inisiatif untuk bertanya tanpa 

ditunjuk guru, pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi pelajaran, bertanya 

lebih dari satu kali, bertukar pikiran dalam memecahkan masalah, antusias dalam 

bekerjasama dengan teman, menghargai pendapat teman, merespon pendapat 

teman secara positif, terlibat dalam memberikan pertanyaan dan jawaban, 

menanggapi hasil kerja kelompok lain dan mengerjakan tes.  

Data aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran model snowball 

throwing pada siklus II, dihitung dengan cara sebagai berikut: 

      
                     

               
      

Dengan kriteria nilai sebagai berikut: 

>86% = baik sekali 

70 – 85% = baik 

55 – 69% = cukup baik 

<54% = kurang 

Adapun skor perolehan dan pelaksanaan langkah ini mencapai 61 dari 100 

dengan persentase 84.7%. Artinya dalam aktivitas siswa mengikuti pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing 

aktivitas siswa mencapai skor 3 (dilakukan baik) dan 4 (dilakukan sangat baik). 

Berdasarkan penghitungan hasil aktivitas siswa pada siklus II, maka aktivitas 

dalam mengikuti pembelajaran model pembelajaran snowball throwing berada 

pada kategori cukup baik dengan perolehan skor 61 dan persentase 84.7%. 

3) Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar yang diamati adalah adalah hasil belajar setelah menerapkan 

model snowball throwing dalam pembelajaran. Menyajikan hasil belajar adalah 

untuk mengamati apakah model snowball throwing mampu memberikan pengaruh 
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dalam memperbaiki ketuntasan belajar siswa setelah tindakan. Berikut disajikan 

hasil belajar siswa setelah tindakan pada siklus II. 

Tabel 8 

Distribusi Hasil Belajar Siklus II 

Nilai Kategori Siklus II 

  Frekuensi  (%) 

< 70 Tidak tuntas  - - 

≥ 70 Tuntas  23 100 

Jumlah 23 100 

 

 

Gambar 4  Ketuntasan Belajar Siswa Siklus II 

Berdasarkan tabel 8 dan gambar 4 diketahui bahwa setelah diberikan 

tindakan pada siklus II, tidak ada siswa yang memperoleh nilai < 70, dan 23 

(100%) siswa memperoleh nilai ≥ 70. Dengan hasil ini dapat dikatakan bahwa 

dengan demikian, menerapkan model pembelajaran kooperatif snowball throwing 

berhasil dalam meningkatkan hasil belajar atau ketuntasan belajar siswa kelas 4 

SDN Dukuh 02 Salatiga, pada mata pelajaran IPA materi Penampakan Benda 

Langit, Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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4) Perbandingan Ketuntasan Belajar Siswa Siklus I dengan Siklus II 

Melakukan perbandingan ketuntasan belajar setelah tindakan pada siklus I 

dengan setelah tindakan pada siklus II, dimaksudkan untuk melihat apakah 

penerapan model snowball throwing, memberikan pengaruh dalam meningkatkan 

ketuntasan belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi Kenampakan Benda 

Langit. Berikut ini disajikan dalam tabel perbandingan ketuntasan belajar siswa 

elah tindakan pada siklus I dan setelah tindakan pada siklus II. 

Tabel 9 

Perbandingan Hasil Belajar Siklus I dengan Siklus II 

Nilai Kategori Siklus I Siklus II 

  Frekuensi % Frekuensi % 

< 70 Tuntas 17 74 23 100 

≥ 70 Belum tuntas 6 26 - - 

Total 23 100 23 100 

Berikut ini disajikan dalam diagram perbandingan jumlah siswa yang 

tuntas dan belum tuntas belajar setelah tindakan pada siklus I dan setelah 

diberikan tindakan pada siklus II. 

 

Gambar 5 Diagram Batang Perbandingan Hasil Belajar Siswa Siklus I 

dengan Siklus II 

Berdasarkan pada tabel 9 gambar 5, diketahui bahwa siswa yang tuntas 

belajar pada siklus I adalah 17 siswa (74%). Setelah diberikan tindakan pada 

siklus II, terjadi peningkatan ketuntasan belajar dimana siswa yang tuntas adalah 

23 (100%). Pada siklus I, siswa yang belum tuntas adalah 6 siswa (26%). Setelah 
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diberikan tindakan pada siklus II, menurun menjadi 6 siswa, atau tidak ada lagi 

siswa yang belum tuntas. 

 Pada pemaparan berikut ini, akan disajikan perbandingan keseluruhan 

hasil belajar maupun jumlah dan persentase ketuntasan belajar siswa mulai 

sebelum tindakan, siklus I hingga siklus II. Berikut disajikan perbandingannya 

melalui tabel berikut ini. 

Tabel 10 

Perbandingan Hasil Belajar Siswa Sebelum Tindakan, Siklus I dengan Siklus 

II 

No Kategori Tuntas  Belum Tuntas 

  frekuensi % frekuensi % 

1 Sebelum tindakan 10 43.4 13 56.6 

2 Siklus I 17 74 6 26 

3 Siklus II 23 100 - - 

 

Berikut ini akan disajikan dalam diagram perbandingan ketuntasan belajar 

siswa sebelum tindakan, setelah tindakan pada siklus I, dengan setelah tindakan 

pada siklus II. 

 

Gambar  6 Perbandingan Hasil Belajar Sebelum Tindakan, Siklus I, Siklus II 

Berdasarkan pada tabel 10, dan gambar 6, diketahui bahwa sebelum 

dilakukan tindakan, siswa yang tuntas belajar adalah 10 (43.4%) dari 23 siswa. 

Setelah diberikan tindakan pada siklus I, terjadi pertambahan siswa yang tuntas 
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menjadi 17 siswa (74%). Dengan kata lain, setelah diberikan tindakan pada siklus 

I, terjadi peningkatan jumlah siswa yang tuntas yaitu 16 siswa (30.6%). Setelah 

diberikan tindakan pada siklus II, terjadi lagi peningkatan ketuntasan belajar siswa 

menjadi 23 (100%). Dengan kata lain terjadi peningkatan siswa yang tuntas yaitu 

6 siswa (26%).  

Siswa yang belum tuntas sebelum diberikan tindakan adalah 13 siswa 

(56.6%). Setelah diberikan tindakan pada siklus I, terjadi penurunan menjadi 16 

siswa (26%). Dengan kata lain setelah diberikan tindakan pada siklus I, terjadi 

penurunan jumlah siswa yang belum tuntas yaitu 16 (30.6%). Setelah diberikan 

tindakan pada siklus II, terjadi lagi penurunan menjadi tidak ada siswa yang 

belum tuntas. Dengan kata lain terjadi penurunan 6 siswa (26%). Dengan hasil ini 

dapat dikatakan bahwa penerapan model pembelajaran snowball throwing, 

berhasil dalam meningkatkan hasil belajar atau ketuntasan belajar IPA siswa pada 

materi Penampakan Benda Langit pada siswa kelas 4 SDN Dukuh 02 Salatiga, 

Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013. 

5) Refleksi  

Setelah dilakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan masukan pada siklus I, 

dan setelah guru memperbaiki kinerjanya, maka diketahui bahwa keaktifan belajar 

dan jumlah serta persentase ketuntasan belajar siswa menjadi meningkat setelah 

diberikan tindakan pada siklus II. Hal ini memberikan refleksi bahwa 

memperhatikan proses dan memperhatikan karakteristik personal siswa selama 

KBM berlangsung adalah sesuatu yang penting dan mendasar demi mencapai 

hasil belajar dan ketuntasan belajar yang diharapkan. 

4.3 Pembahasan 

Sebelum dilakukan tindakan, siswa yang tuntas belajar adalah 10 (43.4%) 

dari 23 siswa. Setelah diberikan tindakan pada siklus I, terjadi pertambahan siswa 

yang tuntas menjadi 17 siswa (74%). Dengan kata lain, setelah diberikan tindakan 

pada siklus I, terjadi peningkatan jumlah siswa yang tuntas yaitu 16 siswa 

(30.6%). Setelah diberikan tindakan pada siklus II, terjadi lagi peningkatan 
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ketuntasan belajar siswa menjadi 23 (100%). Dengan kata lain terjadi peningkatan 

siswa yang tuntas yaitu 6 siswa (26%).  

Siswa yang belum tuntas sebelum diberikan tindakan adalah 13 siswa 

(56.6%). Setelah diberikan tindakan pada siklus I, terjadi penurunan menjadi 16 

siswa (26%). Dengan kata lain setelah diberikan tindakan pada siklus I, terjadi 

penurunan jumlah siswa yang belum tuntas yaitu 16 (30.6%). Setelah diberikan 

tindakan pada siklus II, terjadi lagi penurunan menjadi tidak ada siswa yang 

belum tuntas. Dengan kata lain terjadi penurunan 6 siswa (26%). Dengan hasil ini 

dapat dikatakan bahwa penerapan model pembelajaran snowball throwing, 

berhasil dalam meningkatkan hasil belajar atau ketuntasan belajar IPA siswa pada 

materi Penampakan Benda Langit pada siswa kelas 4. 

Selain terjadi peningkatan ketuntasan belajar, juga terjadi peningkatan 

aktivitas belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan 

model snowball throwing. Pada siklus I, nilai aktivitas siswa berada pada kategori 

cuikup baik, dengan perolehan skor 43 dan persentase 59.7%. Setelah dilakukan 

perbaikan-perbaikan selama tindakan pada siklus II, terjadi lagi kenaikan aktivitas 

belajar yaitu berada pada kategori baik, dengan perolehan skor 43 dan persentase 

84.7%. 

Hasil penelitian ini, dengan demikian mendukung asumsi-asumsi teoritis 

tentang model snowball throwing. Aries Malik (2012: 16), mengatakan bahwa 

dengan menerapkan model snowball throwing, ada beberapa keuntungan yang 

diperoleh siswa yaitu: melatih kesiapan siswa, saling memberikan pengetahuan 

antar siswa, sangat menarik, sehingga kelas menjadi lebih hidup dan menjadi 

lebih aktif, sebab, siswa tidak hanya mendengarkan guru. Sementara itu, Agus 

Suprijono (Titi Saryati, 2012: 14-15), dengan menerapkan model snowball 

throwing, memberikan kontribusi antara lain: peserta didik lebih memahami 

materi dan mengerti secara mendalam tentang materi yang dipelajari, 

membangkitkan keberanian peserta didik dalam mengemukakan pertanyaan, 

melatih peserta didik menjawab pertanyaan, melatih kerjasama dalam menemukan 
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pemecahan masalah, dan merangsang peserta didik mengemukakan pertanyaan 

sesuai topik yang sedang dibicarakan dalam pelajaran tersebut. Dengan proses 

pembelajaran seperti ini, memungkinkan siswa untuk dapat meningkatkan hasil 

belajrnya. Hasil penelitian ini membuktikan asumsi teoritis yang dibangun oleh 

kedua ahli tersebut. Hal ini dapat dilihat pada aktivitas siswa setelah dilaksanakan 

tindakan-tindakan perbaikan pada siklus II, dimana aktivitas belajar siswa menjadi 

tinggi, dan hasil belajar siswa menjadi meningkat. 

Penelitian ini dengan demikian juga mendukung penelitian-penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya (Fuadi, 2010; Puri Haryati, 2012), yang mengatakan 

bahwa model snowball throwing mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

 

 

 


