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ABSTRAK

KHAIRUNNISA PUTRI. 109111032. Meningkatkan Hasil Belajar Siswa
Pada Pelajaran IPS Melalui Metode Snowball Throwing Di Kelas IV SD
Negeri 101898 Lubuk Pakam T.A. 2012/2013. Skripsi. Jurusan PPSD.
Program Studi PGSD. FIP-UNIMED Tahun 2013.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil observasi dan wawancara
dengan guru kelas IV ditemukan bahwa hasil belajar siswa kelas IV SDN 101898
masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar
ilmu pengetahuan sosial siswa  dengan menggunakan metode snowball throwing
pada materi kenampakan alam, sosial dan budaya di kelas IV SDN  101898
Lubuk Pakam T.A. 2012/2013.

Menurut Hamzah Uno, (2011:213) “Hasil belajar adalah perubahan
perilaku yang relative menetap dalam diri seseorang sebagai akibat dari interaksi
seseorang dengan lingkungannya”. Saminanto (2010:37) menyatakan bahwa
“salah satu keunggulan … snowball throwing adalah “siswa mendapat
kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir karena diberikan
kesempatan untuk membuat soal dan diberikan pada siswa lain”.

Penelitian ini menggunakan desain PTK dengan tindakan pembelajaran
metode snowball throwing. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas
IV SDN 101898 Lubuk Pakam T.A. 2012/2013 yang berjumlah 40 orang. Data
dikumpulkan dengan menggunakan tes dan observasi. Penelitian ini dilaksanakan
dalam dua siklus, yakni siklus I dan siklus II. Data dianalisis dengan
menggunakan persentase dan analisis kualitatif.

Berdasarkan analisis data, pada tes awal diperoleh tingkat ketuntasan hasil
belajar siswa secara klasikal yaitu 4 orang siswa (10,00%). Setelah pelaksanaan
siklus I, diperoleh tingkat ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal yaitu 14
orang siswa (35,00%). Selanjutnya pada siklus II, diperoleh tingkat ketuntasan
hasil belajar siswa lebih meningkat yaitu sebanyak 32 orang siswa (80,00%).
Berdasarkan temuan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode
snowball throwing dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran
ilmu pengetahuan sosial materi kenampakan alam, sosial dan budaya kelas IV
SDN 101898 Lubuk Pakam T.A. 2012/2013. Dan disarankan kepada pembaca
agar menggunakan metode pembelajaran snowball throwing sebagai alternatif
untuk memperbaiki proses pembelajaran khususnya pada pelajaran IPS. Kepada
Kepala Sekolah agar mengkoordinasikan pelaksanaan pembelajaran dengan
menggunakan metode snowball throwing untuk meningkatkan hasil belajar. Dan
kepada peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian yang sejenis secara tuntas
dengan menggunakan metode snowball throwing.


