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NIZMI PUTRI, 108113046. “ Meningkatkan Hasil Belajar IPA Dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing  

Di Kelas V SD Negeri 101788 Marindal I Tahun Ajaran 2011/2012 ”. 

 

 Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah  rendahnya hasil belajar 

siswa pada pelajaran IPA pokok bahasan Daur Air hal itu dapat diketahui dari 

rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan. 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

dengan menggunakan model  pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing 

pada mata pelajaran ipa pokok bahasan Daur Air di kelas V SD Negeri 101788 

Marindal I Tahun Ajaran 2011/2012. 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN 101788 Marindal I Tahun Ajaran 

2011/2012 pokok bahasan Daur Air? 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 

(PTK) yang dilakukan dengan 2 (dua) siklus yang terdiri dari 2 (dua) pertemuan 

dan 4 (empat) tahap yaitu : perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi 

Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas V SD yang 

berjumlah 31 orang yang terdiri dari 15 perempuan dan 16 laki-laki. Alat 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan data kuantitatif  berupa test dan data kualitatif berupa observasi.  

Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe snowball 

throwing dapat meningkatkan hasil belajar siswa dari mulai test awal (pre-test) 

hingga pada siklus II. Pada test awal yang dilakukan sebelum siklus I, ada 2 orang 

siswa (6,45%) yang berhasil dalam mencapai ketuntasan belajar dan 29 siswa 

 ( 93,55%) yang tidak tuntas dalam belajar. dengan rata-rata nilai 39,67. 

Ketuntasan belajar pada post test siklus I mencapai 16 orang siswa (51,61%) dan 

15 siswa (48,39%) yang tidak tuntas dalam belajar. Dengan rata-rata nilai 60,32. 

Dan ketuntasan belajar siswa pada post test siklus II mencapai 29 orang siswa 

(93,55%)  dan 2 (6,45%) yang tidak tuntas dalam belajar dengan rata-rata nilai 

82,25 Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model  pembelajaran 

kooperatif tipe snowball throwing dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPA di kelas V SD Negeri 101788 Marindal I Tahun Ajaran 

2011/2012. 

 

 


