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ABSTRAK 

 

Andi Dahri Alihar. NIM.1132111029 : Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Snowball Throwing Pada Pelajaran IPS Kelas V SD 

Negeri 101767 Tembung T.A 2016/2017 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa pada 

pelajaran IPS pada materi mendeskripsikan perjuangan tokoh bangsa melawan 

penjajah Belanda. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

dengan menggunakan model pembelajaran snowball throwing pada pelajaran IPS 

pada materi mendeskripsikan perjuangan tokoh bangsa melawan penjajah 

Belanda. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action 

research). Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 101767 

Tembung yang berjumlah 22 siswa yang terdiri dari 6 laki-laki dan 16 perempuan. 

Penelitian ini terdiri dari dua siklus, dan masing-masing siklus dilakukan dalam 

dua kali pertemuan. Dalam setiap pertemuan terdiri atas 4 tahapan yaitu, 1) 

perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) observasi, 4) refleksi. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan tes dan observasi. Instrumen penelitian 

menggunakan tes dan lembar observasi. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar IPS siswa kelas V SD 

Negeri 101767 Tembung dapat ditingkatkan menggunakan model pembelajaran 

snowball throwing. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan pada 

pra siklus (pre test), jumlah nilai rata-rata kelas adalah 58,18 dan siswa yang 

memenuhi nilai KKM ada 6 siswa atau sebesar 27,27% dari total jumlah siswa (22 

siswa). Pada tindakan siklus 1, diketahui bahwa jumlah nilai rata-rata kelas adalah 

70,23 dan siswa yang memenuhi KKM sebanyak 14 siswa atau mencapai 63,64% 

dari total jumlah siswa (22 siswa). Pada tindakan siklus 2, diketahui bahwa jumlah 

nilai rata-rata kelas adalah 81,20 dan siswa yang memenuhi nilai KKM sebanyak 

20 siswa atau mencapai 90,91% dari total jumlah siswa (29 siswa). 

Dari hasil temuan yang didapat oleh peneliti maka dapat disimpulkan 

bahwa “Dengan menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran IPS pada materi Perjuangan 

tokoh bangsa melawan penjajah Belanda kelas V SD Negeri 101767 Tembung”. 

 


