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Menggunakan Metode Snowball Drilling Pada Mata Pelajaran Matematika 

Kelas V SD Negeri 064009 Medan- Marelan T.A 2012/2013 Skripsi. Jurusan 

PPSD. Program Studi PGSD. FIP-UNIMED Tahun 2013. 

 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan dari rendahnya motivasi belajar siswa 

di kelas V SD Negeri 064009 Medan- Marelan pada mata pelajaran Matematika. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah dengan penggunaan metode 

Snowball Drilling dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada pelajaran 

Matematika pokok bahasan perkalian dan pembagian pecahan di kelas V SD 

Negeri 064009 Medan- Marelan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan mtode Snowball 

Drilling pada mata pelajaran Matematika pokok bahasan perkalian dan pembagian 

pecahan. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yang dilakukan dengan menggunakan 2 siklus. Subjek penelitian adalah seluruh 

siswa kelas V SD Negeri 064009 Medan- Marelan sebanyak 34 orang siswa yang 

terdiri dari 14 orang siswa perempuan dan 14 orang siswa lak- laki. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan observasi Teknik analisa 

data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menguraikan 

persentase- persentase pada setiap siklus. 

Berdasarkan analisis data, pada kondisi awal diperoleh hasil angket siswa 

sebanyak 6 siswa (17%) yang sangat termotivasi dan 28 siswa (83%) yang belum 

termotivasi. Pada Setelah Siklus II sebanyak 31 siswa (91%) sangat termotivasi 

dan 3 siswa (9%) telah termotivasi pada pelajaran Matematika. Berdasarkan dari 

hasil nilai observasi pada Siklus I sebanyak 19 siswa (56%) telah termotivasi, 13 

siswa (38%) yang cukup termotivasi, 2 siswa (6%) belum  termotivasi serta secara 

klasikal motivasi siswa mencapai 56% dan tergolong cukup termotivasi. Pada 

Siklus II terdapat 29 siswa (85%) tergolong sangat termotivasi, sebanyak 3 siswa 

(9%) telah termotivasi, dan 2 siswa (6%) cukup termotivasi pada pelajaran 

Matematika serta secara klasikal motivasi siswa mencapai 94% dan tergolong 

sangat termotivasi mengikut pelajaran Matematika. Pada Siklus I diperoleh nilai 

observasi guru ketika mengajar yaitu 71,66 dengan criteria baik dan pada Siklus II 

diperoleh nilai observasi guru ketika mengajar yaitu 88,33 dengan criteria sangat 

baik. 

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penggunaan 

metode Snowball Drilling dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada 

pelajaran Matematika pokok bahasan perkalian dan pembagian pecahan di kelas V 

SD Negeri 064009 Medan- Marelan T.A 2012/2013.  

 

 

 

 


