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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing 

 Snowball throwing menurut asal katanya berarti „bola salju bergulir‟ dapat 

diartikan sebagai metode pembelajaran dengan menggunakan bola pertanyaan 

dari kertas, yang digulung bulat berbentuk bola, kemudian dilemparkan secara 

bergiliran di antara sesama anggota kelompok (Jamansyah dalam Renni 

Sembiring, 2011: 3). Hampir senada dengan pendapat Jamansyah, Slamet 

Widodo (2009: 44-45); Ayu Ditta Ningtiyas, dkk (2012:3), mengatakan bahwa 

metode snowball throwing merupakan salah satu modifikasi dari teknik 

bertanya yang menitikberatkan pada kemampuan merumuskan pertanyaan 

yang dikemas dalam sebuah permainan yang menarik yaitu saling 

melemparkan bola salju (snowball-throwing) yang berisikan pertanyaan 

kepada sesama teman. Sependapat dengan kedua pendapat terdahulu, Santoso 

(Siti Rohmah Mulyani, 2012: 9) mengatakan bahwa snowball throwing dapat 

diartikan sebagai model pembelajaran yang menggunakan bola pertanyaan 

dari kertas yang digulung berbentuk bola, kemudian dilemparkan secara 

bergiliran di antara sesama anggota kelompok. Dalam paparan yang lebih 

sederhana, Slamet Widodo (2009: 45) mengatakan sebagai berikut: 

“secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut: siswa 

merumuskan pertanyaan secara tertulis di kertas berdasarkan materi 

yang diterangkan guru; kemudian, kertas tersebut dilipat-lipat 

sedemikian rupa, lalu dilemparkan kepada kelompok lain. Setelah 

membuka kertas tersebut, kelompok lain itu menjawab pertanyaan dan 

melemparkan kembali ke kelompok yang menuliskan tadi.” 

 

Dari berbagai pendapat  di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode 

snowball throwing merupakan salah satu metode pembelajaran dengan 

menggunakan kertas yang dibentuk seperti bola yang berisi pertanyaan, 

dimana bola tersebut akan dilemparkan kepada siswa atau kelompok lain. 

Siswa atau kelompok yang mendapatkan bola yang dilemparkan, wajib 

menjawab pertanyaan dengan cara menuliskan jawaban pada kertas (bola) 
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dan melemparkan kembali ke kelompok atau siswa yang menuliskan dan 

melemparkan pertanyaan itu. 

2.1.2 Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Snowball Throwing 

Selayaknya setiap metode pembelajaran, dapat dipastikan bahwa mereka 

memiliki kelebihan namun juga kelemahannya masing-masing; demikian juga 

dengan metode snowball throwing. Aries Malik (2012: 16) mengatakan bahwa 

kelebihan metode snowball throwing adalah:  

1) melatih kesiapan siswa. 

2) saling memberikan pengetahuan antar siswa. 

3) sangat menarik, sehingga kelas menjadi lebih hidup dan menjadi lebih aktif 

sebab siswa tidak hanya mendengarkan guru. 

Agus Suprijono (Titi Saryati, 2012: 14-15) memaparkan kelebihan-

kelebihan metode snowball throwing adalah sebagai berikut: 

1) melatih kesiapan peserta didik dalam merumuskan pertanyaan dengan 

bersumber pada materi yang diajarkan, serta saling memberikan 

pengetahuan. 

2) peserta didik lebih memahami dan mengerti secara mendalam tentang 

materi pelajaran yang dipelajari; hal ini disebabkan karena peserta didik 

mendapat penjelasan dari teman sebaya, yang secara khusus dipersiapkan 

oleh guru serta mengerahkan penglihatan, pendengaran, menulis serta 

berbicara mengenai materi yang didiskusikan dalam kelompok. 

3) dapat membangkitkan keberanian peserta didik dalam mengemukakan 

pertanyaan kepada teman lain maupun guru. 

4) melatih peserta didik menjawab pertanyaan yang diajukan oleh temannya 

dengan baik. 

5) merangsang peserta didik mengemukakan pertanyaan sesuai dengan topik 

yang sedang dibicarakan dalam pelajaran tersebut. 

6) dapat mengurangi rasa takut peserta didik dalam bertanya kepada teman 

maupun guru. 

7) peserta didik akan lebih mengerti makna kerjasama dalam menemukan 

pemecahan suatu masalah. 

8) peserta didik akan memahami makna tanggungjawab. 

9) peserta didik akan lebih bisa menerima keragaman atau heterogenitas suku, 

sosial, budaya, bakat dan intelegensia. 

10) peserta didik akan terus termotivasi untuk meningkatkan kemampuannya. 

Selain kelebihan-kelebihan, adapun kelemahan-kelemahan metode snowball 

throwing adalah sebagai berikut, seperti dipaparkan oleh Titi Saryati (2012: 15), 

yaitu: 

1) terciptanya suasana kelas yang kurang kondusif. 

2) adanya peserta didik yang bergantung pada peserta didik yang lain. 
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Puri Hidayati (2012: 16) mengemukakan bahwa kekurangan-kekurangan 

metode snowball throwing adalah sebagai berikut: 

1) pengetahuan tidak luas, sebab hanya berkutat pada pengetahuan sekitar 

siswa. 

2) tidak efektif 

 

2.1.3 Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing 

Suprijono (Mewasari, 2013: 29) menyebutkan langkah-langkah 

pembelajaran dengan metode snowball throwing, adalah: 

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 oleh guru kepada temannya. 

d) masing-masing siswa diberi satu lembar kertas kerja untuk menuliskan 

pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh 

ketua kelompok. 

e) kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke siswa 

yang lain selama ± 15 menit. 

f) setelah siswa dapat satu bola, diberikan kesempatan kepada siswa untuk 

pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut secara 

bergantian. 

g) evaluasi. 

Novi Mudriani (2012: 41), menyatakan langkah-langkah pembelajaran 

snowball throwing adalah sebagai berikut: 

a) guru membimbing siswa merumuskan masalah. 

b) siswa diminta untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah; siswa 

diberikan kebebasan untuk membuat hipotesis untuk dikaji lebih lanjut. 

c) guru memberikan tanggapan atas jawaban siswa dengan tidak langsung 

membenarkan atau menyalahkan. 

d) guru membagi kelompok. Masing-masing kelompok diberikan satu lembar 

kertas untuk ditulis satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi. 
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e) kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari 

satu kelompok ke kelompok yang lain selama 15 menit. 

f) kelompok yang dapat pertanyaan diberikan kesempatan untuk menjawab 

pertanyaan dengan membuktikannya melalui percobaan. 

g) evaluasi 

h) penutup. 

Berdasarkan paparan langkah-langkah pembelajaran snowball throwing di 

atas, dalam penelitian ini akan digunakan langkah-langkah pembelajaran yang 

digunakan oleh Novi Mudriani (2012). Meskipun keduanya tampak sama, 

memilih langkah-langkah pembelajaran yang diusulkan oleh Mudriani, lebih pada 

pertimbangan bahwa dalam mendesain RPP sekarang ini perlu dipertimbangkan 

standar proses, dimana diperlukan kegiatan akhir atau kegiatan penutup, dan 

Mudriani menyertakan kegiatan penutup sebagai salah satu langkah dalam 

pembelajaran snowball throwing. 

2.1.4 Pengertian IPA 

Berdasarkan istilahnya, IPA artinya pengetahuan yang rasional (masuk 

akal/logis) dan objektif (sesuai dengan kenyataannya) tentang alam semestas dan 

segala isinya. IPA merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang sering disebut 

sebagai Natural Science atau sering disebut Science. Nash (Samatowa, 2009: 3) 

mengatakan bahwa science is the attempt to make the chaotic diversity of our 

sense experience correspond to a logically uniform system of thougt. 

Terjemahannya adalah sebagai berikut: IPA merupakan suatu bentuk upaya yang 

membuat berbagai pengalaman menjadi suatu sistem berpikir logis yang tertentu 

dan tidak lain adalah berpikir ilmiah. 

JD Bernal (Depdiknas (2006: 443) menyatakan bahwa IPA dipandang 

sebagai: (1) institusi; (2) metode; (3) kumpulan pengetahuan; (4) faktor yang 

berpengaruh terhadap peningkatan produksi; (5) faktor penting yang 

mempengaruhi sikap dan pandangan terhadap alam. Sementara Carin dan Sund 

(Sri dan Irianto (2006: ii) menyatakan bahwa IPA merupakan system of knowing 

atau sistem untuk mengetahui alam, dan IPA merupakan kumpulan pengetahuan 

yang berfungsi untuk menjelaskan apa yang diperoleh. 
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Sri dan Irianto (2006: iii) menyatakan bahwa IPA berkaitan dengan cara 

mencari tahu tentang alam yang sistematis, sehinga IPA bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-

prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Dengan begitu, 

pendidikan IPA di SD diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. Dari uraian di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa IPA adalah: 

a) IPA dapat dipandang sebagai produk dari upaya manusia memahami 

berbagai gejala alam. Produk ini dapat berupa prinsip-prinsip, teori-teori, 

hukum-hukum maupun fakta-fakta yang kesemuanya itu ditunjukkan untuk 

menjelaskan berbagai gejala alam. 

b) IPA dipandang sebagai proses, yaitu tata cara tertentu/ketrampilan tertentu 

yang sifatnya analitis, cermat, lengkap, serta menghubungkan gejala alam 

yang satu dengan gejala alam yang lain, sehingga keseluruhannya 

membentuk suatu sudut pandang yang baru tentang obyek yang diamatinya. 

2.1.5 Tujuan Pembelajaran IPA di SD/MI 

Dalam KTSP 2006 (Sulistyorini (2007: 40), mata pelajaran IPA di SD/MI 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 

adanya hubungan saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, 

dan masyarakat. 

4) Mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan dalam memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam. 

6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam semesta dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

 

Tujuan di atas mengisyaratkan bahwa pembelajaran IPA di SD, hendaknya 

tidak menitikberatkan pada upaya pencapaian akademik semata, tetapi juga 
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berorientasi pada penanaman nilai-nilai IPA secara komprehensif. Dengan 

demikian, penyajian materi atau konsep tidak dilakukan secara informatif melalui 

ceramah. Pembelajaran IPA, sebaiknya melibatkan siswa dalam kegiatan yang 

memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri. Agar situasi ini 

terjadi, dengan demikian, memilih model pembelajaran menjadi penentu penting. 

Dengan demikian, diharapkan dengan menerapkan model pembelajaran berbasis 

masalah tujuan pendidikan IPA seperti yang diharapkan dapat tercapai. 

2.1.6 Ruang Lingkup IPA di SD/MI 

Berdasarkan kurikulum KTSP 2006 ( BNSP (2007: 13), ruang lingkup 

bahan kajian IPA meliputi beberapa aspek kajian pokok IPA yang diajarkan di 

SD, yaitu: 

1) mahkluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan 

interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. 

2) benda atau materi, sifat-sifat dan kegunaannya. 

3) energi dan perubahannya, meliputi: magnet, listrik, cahaya, dan pesawat 

sederhana 

4) bumi dan alam semesta, meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda 

langit lainnya. 

 

2.2 Kajian Penelitian Yang Relevan 

Berikut ini akan dipaparkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah 

membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe snowball 

throwing ternyata memberikan kontribusi pasa hasil belajar siswa.  

Puri Hidayati. 2012, dengan judul penelitian: Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa dengan Menggunakan Model Cooperative Learning Tipe Snowball 

Throwing Pada Mata Pelajaran IPS Kelas IV. Rancangan penelitian ini adalah 

true experimental atau biasa disebut eksperimen yang sebenarnya. Penelitian ini 

menggunakan metode eksperimen dengan memberikan pre-test dan post-test 

group. Instumen yang digunakan adalah tes prestasi belajar siswa. Hasil penelitian 

ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dari hasil analisis data diketahui 

bahwa rata-rata prestasi belajar siswa pada kelompok eksperimen 86,10 lebih 

tinggi daripada rata-rata prestasi belajar kelompok kontrol sebesar 72,76. 
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Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran cooperative 

learning Tipe snowball throwing mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh F. Fuadi (2010), dengan judul penelitian 

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe snowball throwing dalam 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN Kartika Siliwangi Bandung 

Tahun Ajaran 2009/2010. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui ekektivitas 

model pembelajaran kooperatif  tipe snowball throwing dalam meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa kelas IV SDN Kartika Siliwangi 2 Bandung. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen. Hasil penelitian 

menyatakan rata-rata nilai pretest sebesar 60.54 dan rata-rata posttest 77.38. hasil 

ini menunjukkan peningkatan yang tinggi dari rata-rata sebelumnya. Hal ini 

membuktikan bahwa penerapan Model pembelajarn kooperatif tipe snowball 

throwing    mampu meningkatkan hasil belajar IPA siswa. 

Penelitian-penelitian terdahulu membuktikan bahwa metode snowball 

throwing mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Mengacu dari penelitian 

tersebut, peneliti bermaksud untuk memperbaiki situasi pembelajaran, di 

dalamnya termasuk memperbaiki hasil belajar pada mata pelajaran IPA siswa 

kelas 4 SDN Dukuh 02 Salatiga, dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe snowball throwing. Meskipun sama-sama menggunakan metode 

snowball throwing sebagai metode pembelajaran, namun demikian, ada beberapa 

perbedaan penelitian yang dilakukan ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Pertama, perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puri Hidayati (2012) 

adalah pada mata pelajaran yang menjadi fokus penelitian. Kedua, perbedaan 

yang lain adalah pada lokasi penelitian. Meskipun sama-sama fokus pada subyek 

penelitian yaitu siswa kelas 4 SD, peneliti meyakini bahwa dengan perbedaan 

lokasi, dapat dipastikan bahwa terdapat juga perbedaan kualitas, baik itu kualitas 

pendidiknya, maupun kualitas siswa itu sendiri. Tentu, hal ini akan ikut 

mempengaruhi hasil belajar siswa, meskipun diterapkan dengan metode 

pembelajaran yang sama. Ketiga, desain penelitian. Penelitian-penelitian 

terdahulu menggunakan desain eksperimen. Dalam penelitian dengan desain 

eksperimen, biasasnya hanya dilihat bagaimana sebuah metode pembelajaran 
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memberikan pengaruh pada hasil belajar, namun desain eksperimen, tidak 

bermaksud untuk mengubah situasi pembelajaran. Hal ini berbeda dengan desain 

penelitian tindakan kelas. Penelitian dengan desain tindakan kelas, dimaksudkan 

untuk mengubah baik situasi pembelajaran maupun akibat akhir dari perubahan 

situasi pembelajaran, yaitu hasil belajar siswa. 

2.3 Kerangka Pikir 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian tindakan 

kelas dilaksanakan dengan maksud untuk memperbaiki kondisi pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran lain daripada model pembelajaran 

yang biasa diterapkan dalam pembelajaran IPA. 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, model pembelajaran yang digunakan 

ialah model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing. Situasi yang 

mendorong untuk dilaksanakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif pada pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran 

IPA siswa kelas 4 SDN Dukuh 02 Salatiga, didasarkan pada dua hal yaitu: bahwa 

berdasarkan wawancara dengan siswa dan guru mata pelajaran IPA, pada mata 

pelajaran IPA masih digunakan model pembelajaran konvensional yang 

menekankan pada metode ceramah; dan kedua, akibat dari menerapkan model 

pembelajaran konvensional dengan menekankan pada matode ceramah, hasil 

belajar IPA siswa yang masih jauh dari kriteria KKM.  

Model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing digunakan sebagai 

model pembelajaran dalam penelitian tindakan kelas ini karena model 

pembelajaran ini memiliki keunggulan-keunggulan yaitu: (1) melatih kesiapan 

peserta didik dalam merumuskan pertanyaan dengan bersumber pada materi yang 

diajarkan, serta saling memberikan pengetahuan; (2) peserta didik lebih 

memahami dan mengerti secara mendalam tentang materi pelajaran yang 

dipelajari, hal ini disebabkan karena peserta didik mendapatkan penjelasan dari 

teman sebaya yang secara khusus telah dipersiapkan oleh guru serta mengarahkan 

penglihatan, pendengaran, menulis serta berbicara mengenai materi yang 

didiskusikan kelompok (3) dapat membangkitkan keberanian peserta didik dalam 

mengemukakan pertanyaan kepada teman lain maupun guru; (4) melatih peserta 
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didik menjawab pertanyaan yang diajukan oleh temannya dengan baik; (5) 

merangsang peserta didik mengemukakan pertanyaan sesuai dengan topik yang 

sedang dibicarakan dalam pelajaran tersebut; (6) dapat mengurangi rasa takut 

peserta didik dalam bertanya kepada teman maupun guru; (7) peserta didik akan 

lebih mengerti makna kerjasama dalam menemukan pemecahan masalah; (8) 

peserta didik akan memahami makna tanggungjawab; (9) peserta didik akan bisa 

lebih menerima keragaman atau heterogenitas suku, sosial, budaya, bakat dan 

intelegensia; dan (10) peserta didik akan terus termotivasi untuk meningkatkan 

pemahamannya. 

Keunggulan-keunggulan yang dimiliki model pembelajaran kooperatif tipe 

snowball throwing ini, jika model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing 

diterapkan dalam pembelajaran, dengan demikian menjawab permasalahan 

pembelajaran IPA yang dihadapi oleh siswa kelas 4 SDN Dukuh 02 Salatiga, 

seperti yang telah dipaparkan pada identifikasi masalah. Artinya bahwa, dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing dalam 

pembelajaran, maka upaya untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 

SDN Dukuh 02 Salatiga semester II tahun ajaran 2012/2013, dapat berhasil 

dilakukan. 

Keunggulan-keunggulan model pembelajaran kooperatif tipe snowball 

throwing tersebut, tercermin dalam sintaks pembelajarannya yang akan 

diterapakan dalam penelitian ini yaitu: (1) guru membimbing siswa merumuskan 

masalah; (2) siswa diminta untuk menjawab pertanyaan dari 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. 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan seluruh pemaparan di atas, maka hipotesis penelitian tindakan 

ini adalah sebagai berikut: dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe snowball throwing dalam pembelajaran IPA, maka hasil belajar IPA siswa 

kelas 4 SDN Dukuh 02 Salatiga Semester II tahun pelajaran 2012/2013 dapat 

ditingkatkan. 

 

 


