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Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 101774 Sampali. Jenis penelitian 

ini ad<Jlah penelitian tindakan kelas dengan mcnggun.1kan model pcmbclajaran 

kooperatif tipe snowball throwing pada matcri pokok dampak globalisast di kelas 

IV SD Ncgeri I 01774 Sampali Tahun Ajaran 2011/2012. 

Rumusan masalah dalam penclitian 1111 adalah apakah dengan 

menggunakan rpodel pcmbclajaran kooperatif tipe mowball throwing dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mala pelajaran PKn materi pokok dampak 

globalisasi di kelas IV SD Negeri 101774 Sampali. Adapun tujuan dari penelitian 

ini vaitu untuk meningkatbn hasil bclajar siswa dengan menggunakan model 

pcmbelajaran kooperatif tipe snowball throwing pada matcri pokok dampak 

globalisasi di kelas IV SO Negen 101774 Sampali Tahnn Ajaran 2011/2012. 

Subjek dalam penelitian ini ndalah siswa kelas IV SO Neg~ri 101774 
Sampali yang berjumlah 30 orang yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 15 siswa 
perempuan. Objek dalam pcnelittan ini adalah hasil bclajar dalam pembelajaran 
yang menggunakan model pcmbclajaran kooperatif tipe snO\vball throwing. 
Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data adalah tes dan lembar 
observasi. Tes digunakan untuk mcngetahui hasil belajar siswa, observasi 
digunakan untuk melihat kcgiatan siswa pada saat pembelajaran berlangsung. 

Hasil penelitian yang diperoleh dari 30 orang siswa pada tes awal (pre tes) 
diperoleh 7 siswa (23,33%) yang mencapai syarat ketuntasan bclajar dan 23 sis\\a 
(76,66%) belum mencapai tingkat ketuntasan hasil belajar, dengt>n nilai rata-rata 
49,87. Dari hasil analisis data pada siklus I diperoleh 16 siswn (53,33%) telah 
mencapai tingkat ketuntasan belajar, dan 14 siswa (46,66%) belum mencapai 
tingkat ketuntasan belajar dengan rata-rata 65,87. Sedangkan hasil tes pada siklus 
11 diperoleh 25 siswa yang (83,33%) yang telah mencapai tingkat ketuntasan 
belajar, 5 siswa (1'6,66%) belum mencapai tingkat ketuntasan belajar, dengan rata
rata 74,5. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pokok dampak globalisasi di kelas 
IV SD Negeri 101774 Sampali T.A 2011/2012. 


