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Sulung ariffiana 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan model 

pembelajaran Snowball Throwing terhadap aktivitas dan hasil belajar aspek 

kognitif siswa pada materi pokok ciri-ciri makhluk hidup Kelas VII SMP N 6 

Metro. Desain penelitian ini adalah pretes-postes tak ekuivalen. Sampel pada 

penelitian ini adalah siswa kelas VII4 sebagai kelas kontrol dan siswa kelas VII5  

sebagai kelas eksperimen, yang dipilih secara acak dengan teknik clusster random 

sampling. Data penelitian berupa data kuantitatif yaitu hasil belajar kognitif siswa 

yang diperoleh dari pretes,dan postes. Analsis data menggunakan uji-t dan uji-u 

pada taraf kepercayaan 5% dengan menggunakan program SPSS 17. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar aspek kognitif 

siswa dengan model pembelajaran snowball throwing ( N- Gain 62,05), 

sedangkan  metode ceramah (N- Gain 50,61). Berarti hasil belajar aspek kognitif 

siswa pada kelas yang pembelajarannya menggunakan model Snowball Throwing 

 CIRI-CIRI MAKHLUK HIDUP 

(Studi Eksperimen  Kelas VII SMP Negeri 6 Metro T.P 2015/2016) 



lebih tinggi dari pada kelas yg pembelajarannya dengan metode ceramah. 

Sedangkan aktivitas siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol mengalami 

peningkatan pada setiap pertemuan, namun peningkatan di kelas kontrol lebih 

rendah di bandingkan kelas eksperimen. Pada kelas eksperimen rata-rata aktivitas 

siswa 80,53%, sedangkan pada kelas kontrol rata-rata aktivitas siswa 71,35%. 

Dengan demikian pembelajaran dengan menggunakan model Snowball Throwing 

cukup efektif di terapkan pada materi Ciri-ciri Makhluk Hidup.  

 

Kata kunci :  Pembelajaran Snowball Throwing, Aktifitas Belajar Siswa, Hasil 

Belajar Aspek Kognitif, dan Ciri-ciri makhluk hidup. 
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BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang

sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara

seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu belajar dapat terjadi kapan

saja dan dimana saja. Seseorang yang mengalami proses belajar mengalami

perubahan tingkah laku yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan

pada tingkat pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya (Arsyad, 2000 : 1).

Salah satu penyelenggara pendidikan secara formal yakni sekolah, yang

memiliki tujuan untuk mengarahkan perubahan pada diri siswa secara

terencana. Interaksi yang terjadi selama proses belajar dipengaruhi oleh

lingkungannya, terdiri atas; murid, guru, bahan atau materi pelajaran, dan

berbagai sumber belajar.

Saat ini ilmu pengetahuan telah berkembang dengan cepat seiring dengan

perkembangan teknologi yang canggih. Untuk menyesuaikan dengan

kebutuhan dan keadaan saat ini perlu adanya peningkatan kualitas sumber

daya manusia yaitu jalur pendidikan.Untuk itu, mutu pendidikan juga perlu

ditingkatkan. Dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran yang
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profesionalisme dan berkualitas perlu adanya guru sebagai faktor pendorong

yang dapat meningkatkan sumber daya manusia.

Guru dituntut untuk  mampu menggunakan teknologi-teknologi tersebut.

Disamping mampu menggunakan alat-alat yang tersedia, guru juga dituntut

untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat media pembelajaran.

Media pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis,

atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali

informasi visual atau verbal (Arsyad, 2000 : 3). Pada hakikatnya kegiatan

belajar mengajar adalah suatu proses komunikasi, yaitu proses penyampaian

pesan dari sumber pesan melalui media tertentu ke penerima pesan (Sadiman,

2009 : 11-12). Media pembelajaran diharapkan dapat menjadi media

komunikasi visual maupun verbal.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki tanggung jawab besar

dalam mencapai tujuan pendidikan.Pendidikan merupakan modal utama bagi

suatu bangsa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang

dimilikinya. Menurut Suhana dan Hanafiah (2009 : 1) permasalahan

pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah masih rendahnya

mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Rendahnya mutu

pendidikan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Diantaranya adalah

mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses

pembelajaran yang berkualitas, profesionalisme guru masih dirasakan rendah,

menyebabkan kemampuan siswa tidak dapat berkembang secara optimal dan

utuh.
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Seorang guru bertugas mengatur, mengarahkan dan menciptakan suasana

kegiatan pembelajaran yang dapat mencapai tujuan pendidikan nasional.

Selain itu, seorang guru disamping menguasai bahan atau materi ajar, tentu

perlu pula mempersiapkan strategi pembelajaran yang optimal, salah satunya

memilih model pembelajaran yang tepat sehingga tugas mengajar guru dapat

berjalan dengan efektif dan siswa akan termotivasi untuk berperan aktif

dalam kegiatan pembelajaran yang akhirnya dapat memperoleh hasil belajar

yang optimal. Menurut Trianto (2007 : 1) model pembelajaran merupakan

suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam

merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial.

Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran bilogi di SMP N 6 Metro

kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama ini terkesan hanya guru  yang

aktif. Guru lebih banyak menggunakan metode diskusi saat pembelajaran

berlangsung,dan hanya beberapa waktu saja mengguakan metode diskusi

kelompok, namun diskusi tersebut masih kurang efektif sehingga siswa

cendrung pasif dalam menerima materi pelajaran yang diberikan oleh guru.

Hal tersebut mengakibatkan aktivitas dan hasil belajar aspek kognitif siswa

menjadi sangat rendah, sedangkan di sini siswa di tuntut untuk lebih dapat

mengasah pengetahuan, pemahaman, penerapan, mengaplikasikan,

menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi suatu materi yang diajarkan

yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Rendahnya aktivitas siswa dapat dilihat dari

proses pembelajaran siswa, nilai rata-rata hasil belajar siswa kelas VII4

semester genap tahun pelajaran 2015\2016 pada materi pokok ciri-ciri

makhluk hidup baru mencapai 60,73 dengan ketuntasan 60% dan nilai rata-
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rata hasil belajar siswa kelas VII5 semester genap tahun pelajaran 2012/2013

pada materi ciri-ciri makhluk hidup baru mencapai 65,88 dengan ketuntasan

65% sedangkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada materi pokok ciri-

ciri makhluk hidup yang ditetapkan oleh SMP N 6 Metro yaitu 71 dengan

ketuntasan belajar 100%.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dipilih model pembelajaran yang di

duga mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran

dan membantu siswa dalam meningkatkan aktivitas sehingga diperoleh hasil

belajar yang baik terutama pada aspek kognitif. Model pembelajaran

Snowball Throwing merupakan salah satu alternatif model pembelajaran yang

dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Karena Snowball Throwing

menuntut siswa untuk aktif selama proses pembelajaran serta melatih siswa

untuk lebih tanggap menerima pesan dari orang lain, dan menyampaikan

pesan tersebut kepada temannya dalam satu kelompok.

Materi pokok ciri-ciri makhluk hidup dipilih dalam penelitian ini, karenacara

penyampaiannya selama proses pembelajaran di SMP N 6 Metro kurang

melibatkan siswa untuk aktif. Sehingga dalam proses pembelajaran ini perlu

diterapkan model Snowball Throwing.

Penelitian yang menguji efektivitas model pembelajaran Snowball Throwing

adalah penelitian Cahaya (2010 : 54), bahwa penggunaan model

pembelajaran Snowball Throwing dapat meningkatkan hasil belajar siswa

SMP N 3 Bandar lampung TP 2010/2011.
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Dari uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul

“Penggunaan Model Snowball Throwing terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar

Aspek Kognitif Siswa Pada Materi Pokok Ciri-ciri Makhluk HidupKelas VII

SMP N 6 Metro”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh model pembelajaran Snowball Throwing terhadap

aktivitas belajar siswa pada materi pokokciri-ciri makhluk hidup Kelas

VII SMP N 6 Metro?

2. Bagaimana pengaruh model pembelajaran Snowball Throwing terhadap

hasil belajar aspek kognitif siswa pada materi pokok ciri-ciri makhluk

hidup Kelas VII SMP N 6 Metro?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh model pembelajaran Snowball Throwing terhadap

aktivitas belajar siswa pada materi pokok ciri-ciri makhluk hidup Kelas

VII SMP N 6 Metro

2. Mengetahui pengaruh model pembelajaran Snowball Throwing terhadap

hasil belajar siswa pada materi pokok ciri-ciri makhluk hidup Kelas VII

SMP N 6 Metro.
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D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Bagi guru/calon guru biologi

Dapat memberikan alternatif dalam menentukan dan menerapkan model

pembelajaran yang tepat dalam menyampaikan materi pelajaran untuk

meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Aspek Kognitif siswa.

2. Bagi siswa

Dapat mengurangi kejenuhan siswa dalam belajar dan memberikan

suasana belajar yang berbeda sehingga dapat meningkatkan Aktivitas dan

Hasil Belajar Aspek Kognitif Siswa.

3. Bagi peneliti

Memberikan manfaat berupa pengalaman dan pengetahuan pembelajaran

untuk menjadi calon guru yang baik.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap masalah yang akan dikemukakan,

maka perlu adanya:

1. Model pembelajaran Snowball Throwing adalah model pembelajaran yang

melibatkan siswa secara aktif baik dari segi fisik, mental, dan emosional

dan melatih siswa untuk lebih tanggap menerima pesan dari orang lain,

dan menyampaikan pesan tersebut kepada temannya

2. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII di SMP N 6 Metro Tahun

Pelajaran 2015/2016.

3. Materi pokok yang diteliti adalah Ciri-ciri Makhluk Hidup.
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4. Aktivitas siswa yang diamati yaitu aktivitas siswa yang diperoleh dari

lembar observasi yang meliputi aspek,  (1) kemampuan mengemukakan

pendapat/ide, (2) kemampuan bertanya, (3) bekerjasama dengan teman

dalam menyelesaikan tugas kelompok, dan (4) bertukar informasi.

Sunyono, (2009 : 11)

5. Hasil belajar yang diamati pada penelitian ini diukur berdasarkan nilai

yang diperoleh dari hasil pretes dan postes  pada materi pokok ciri-ciri

makhluk hidup.

F. Kerangka Pikir

Pembelajaran biologi bukanlah proses pemindahan pengetahuan secara

langsung dari guru ke siswa. Biologi juga bukan hanya merupakan mata

pelajaran hafalan, namun juga membutuhkan keaktifan siswa dalam proses

pembelajaran. Pada proses belajar siswa harus aktif mencari tahu dengan

membentuk pengetahuannya, sedangkan guru membantu agar proses

pencarian itu berjalan baik.Sebagian besar siswa beranggapan bahwa biologi

merupakan pelajaran yang cukup sulit untuk dipahami, termasuk materi

pokok ciri-ciri makhluk hidup.Hal ini dapat terjadi karena kurangnya

penggunaan model yang kurang tepat.

Proses belajar pada dasarnya ditandai dengan perubahan perilaku pada diri

siswa, perubahan ini dicerminkan oleh hasil belajar yang diperoleh siswa pada

saat belajar. Keberhasilan belajar siswa dapat dipengaruhi oleh berbagai

faktor, salah satu faktor yang penting adalah strategi pembelajaran yang

digunakan oleh guru. Untuk itu guru perlu mempersiapkan suatu strategi
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pembelajaran, salah satunya yaitu dengan memilih model pembelajaran yang

tepat, dan dapat melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembeleajaran.

Sehingga, dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat siswa dapat

menguasai materi pelajaran dengan baik dan mendapatkan hasil belajar yang

baik pula.Salah satu model pembelajaran yang dapat melibatkan siswa ikut

secara aktif dalam pembelajaran dan dapat digunakan untuk meningkatkan

hasil belajar adalah model pembelajaran Snowball Throwing.

Model pembelajaran Snowball Throwing menekankan pada interaksi antara

siswa untuk saling memberikan pengatahuannya. Pada model pembelajaran ini

siswa akan melakukan diskusi dan dituntut untuk membuat satu pertanyaan

yang berbeda-beda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Pertanyaan

yang dibuat berdasarkan materi yang telah dijelaskan oleh guru melalui ketua

kelompok.Sehingga materi yang dipelajari lebih mudah dipahami oleh siswa

dengan adanya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dengan demikian, melalui

penerapan model pembelajaran Snowball Throwing inidihararapkan aktivitas

dan hasil belajar aspek kognitif oleh siswa dapat meningkat.

Siswa akan saling berinteraksi sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar

dan tidak malu lagi untuk bertanya dan menjawab kepada teman kelompok

yang lain mengenai materi yang belum dipahaminya. Dan diharapkan dapat

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar kognitif siswa dengan mengukur

tingkat keaktifannya pada materipokok ciri-ciri makhluk hidup. Karena pada

materi tersebut siswa dituntut untuk lebih aktif,  memahami,
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Variabel dalam penelitian ini adalah variabel X dan variabel Y. Variabel X

adalah variabel bebas yaitu model pembelajaran Snowball Throwing dan

variabel Y adalah variabel terikat yaitu Aktivitas dan Hasil Belajar Aspek

Kognitifoleh siswa. Hubungan antara variabel tersebut digambarkan dalam

diagram dibawah ini:

Keterangan : X = model pembelajaran Snowball Throwing, Y = Aktivitas dan
Hasil Belajar Aspek Kognitif Siswa

Gambar 1.Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

G. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Ho : Model pembelajaran Snowball Throwing dapat meningkatkan

aktivitas belajar siswa pada materi pokok ciri-ciri makhluk hidup kelas

VII SMP N 6 Metro.

H1 : Model pembelajaran Snowball Throwing tidak dapat meningkatkan

aktivitas belajar siswa pada materi pokok Ciri-ciri Makhluk Hidup  kelas

VII SMP N 6 Metro.

YX
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Belajar

Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam

interaksi dengan lingkungnnya yang menyangkut kognitif, afektis, dan

psikomotor. Menurut Wittaker (dalam Djamarah, 2008 : 12) merumuskan

belajar sebagai proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui

latihan atau pengalaman. Sedangkan menurut Slameto (dalam Djamarah,

2008 : 13) belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara

keseluruhan,sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi

dengan lingkungnnya.

Belajar merupakan peristiwa sehari-hari di sekolah.Belajar merupakan hal

yang kompleks.Kompleksitas belajar tersebut dapat dipandang dari dua

subjek, yaitu dari siswa dan dari guru. Dari segi siswa, belajar dialami sebagai

suatu proses. Siswa mengalami proses mental dalam menghadapi bahan ajar.

Bahan belajar tersebut berupa keadaan alam, hewan, tumbuh-tumbuhan,

manusia dan bahan yang telah di himpun dalam buku-buku pelajaran. Dari

segi guru proses belajar tersebut tampak sebagai perilaku belajar tentang
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sesuatu hal (Dimyati dan Mudjiono, 1999 : 17). Orang yang belajar adalah

orang yang mengalami sendiri proses belajar. Dewey serta Gegne dan

Barliner (dalam Dimyati dan Mudjiono, 1999 : 116) mengemukakan bahwa

belajar merupakan suatu proses yang melibatkan manusia secara orang per

orang sebagai satu kesatuan organisasi sehingga terjadi perubahan pada

pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Dengan, demikian dalam belajar

orang tidak mungkin melimpahkan tugas-tugas belajarnya kepada orang lain.

Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan. Keaktifan

itu beranekaragam bentuknya. Mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita

amati sampai kegiatan psikis yang susah diamati. Kegiatan fisik bisa berupa

membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan-keterampilan, dan

sebagainya. Contoh kegiatan psikis misalnya menggunakan khasanah

pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi,

membandingkan satu konsep dengan yang lain, menyimpulkan hasil

percobaan, dan kegiatan psikis yang lain (Dimyati dan Mudjiono, 1999 : 45)

Beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar, yaitu (1) faktor stimuli

belajar yaitu segala hal di luar individu yang dapat merangsang untuk

mengadakan reaksi atau belajar. Seperti banyak dan sedikitnya bahan

pelajaran, suasana lingkungan dan lain-lain, (2) faktor metode belajar, dimana

metode mengajar yang dipakai oleh guru sangat mempengaruhi cara belajar

yang dipakai sipembelajar, (3) faktor individual yaitu faktor yang berasal dari

dalam diri pelajar. Seperti kondisi kesehatan jasmani, rohani, motivasi yang
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berhubungan dengan kebutuhan, kapasitas mental (intelegensi), dan lain-lain

(Soemanto, 1998 : 113).

Proses belajar pada dasarnya ditandai dengan perubahan prilaku pada diri

siswa dan belajar dapat dikatan berhasil jika siswa dapat mengulangi dan

menyampaikan materi dengan bahasa sendiri. Menurut Garret (dalam Sagala,

2010 : 13) belajar merupakan proses yang berlangsung dalam jangka waktu

lama melalui latihan maupun pengalaman yang membawa kepada perubahan

diri dan perubahan cara mereaksi terhadap suatu perangsang tertentu.

Sedangkan Crow (dalam Sagala, 2010 : 13) mengemukakan belajar ialah

upaya untuk memperoleh kebiasan-kebiasaan, pengetahuan dan sikap-sikap.

Belajar dikatakan berhasil manakala seseorang mampu mengulangi kembali

materi yang telah dipelajarinya, maka belajar seperti ini disebut “rote

learning”.Kemudian jika yang telah dipelajarinya itu mampu disampaikan

dan diekspresikan dalam bahasa sendiri, maka disebut “overlearning”.

B. Model Pembelajaran Snowball Throwing

Model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai

pedoman dalam melakukan kegiatan. Model dapat dipahami sebagai: (1)

suatu tipe atau desain; (2) suatu deskripsi atau analogi yang dipergunakan

untuk membantu proses visualisasi sesuatu yang tidak dapat dengan langsung

diamati; (3) suatu sistem asumsi-asumsi, data-data, dan referensi-referensi

yang dipakai untuk menggambarkan secara sistematis suatu obyek atau

peristiwa; (4) suatu desain yang disederhanakan dari suatu sistem kerja, suatu

terjemahan realitas yang disederhanakan; (5) suatu deskripsi dari suatu sistem

yang mungkin atau imajiner; dan (6) penyajian yang diperkecil agar dapat
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menjelaskan dan menunjukkan sifat bentuk aslinya (Komaruddin dalam

Sagala, 2010 : 175).

Dalam pelaksanaan pembelajaran diperlukan model-model pembelajaran

yang dipandang mampu mengatasi kesulitan guru melaksanakan tugas

mengajar dan juga kesulitan belajar peserta didik. Menurut Trianto (2007 : 1)

model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau

pembelajaran tutorial. Sedangkan Joyce dan Weil (dalam Rusman, 2010 : 31 )

mengemukakan model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang

dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka

panjang), merancang bahan-bahan pelajaran dan membimbing pembelajaran

dikelas atau yang lain

Model pembelajaran Snowball Throwing merupakan model pembelajaran

yang dapat melibatkan siswa ikut aktif dalam proses pembelajaran. Menurut

Trimo (2008 : 2)Snowball Throwing adalah model pembelajaran yang

melibatkan siswa secara aktif baik dari segi fisik, mental, dan emosional yang

diramu dengan kegiatan melempar pertanyaan seperti “melempar bola salju”.

Snowball artinya bola salju sedangkan throwing artinya melempar. Snowball

Throwing secara keseluruhan dapat diartikan melempar bola salju. Sedangkan

menurut Widodo (2009 : 1) model pembelajaran Snowball Throwing adalah

model pembelajaran yang aktif melatih siswa untuk lebih tanggap menerima

pesan dari orang lain, dan menyampaikan pesan tersebut kepada temannya

dalam satu kelompok. Lemparan pertanyaan tidak menggunakan tongkat

seperti model pembelajaran talking stik akan tetapi menggunakan kertas
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berisi pertanyaan yang diremas menjadi sebuah bola kertas lalu dilempar-

lemparkan kepada siswa lain. Siswa yang mendapat bola kertas lalu membuka

dan menjawab pertanyaannya.

Pada model pembelajaran Snowball Throwing siswa dibentuk kelompok yang

diwakili ketua kelompok untuk mendapat tugas dari guru kemudian masing-

masing siswa membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola (kertas

pertanyaan) lalu dilempar ke siswa lain yang masing-masing siswa menjawab

pertanyaan dari bola yang diperoleh.

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-

masing. Menurut Widodo (2009 : 2) model pembelajaran Snowball Throwing

memiliki kelebihan yaitu melatih kesiapan siswa dan siswa dapat saling

memberikan pengetahuan, sedangkan kelemahanya yaitu pengetahuan tidak

luas hanya berkutat pada pengetahuan sekitar siswa.

Terdapat delapan langkah kegiatan yang dilakukan dalam model

pembelajaran Snowball Throwingmenurut Hanafiah dan Suhana (2009 : 49),

diantaranya sebagai berikut:

1. Guru menyampaikan materi.

2. Guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing

ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi.

3. Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing,

kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada

temannya.
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4. Kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja, untuk

menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah

dijelaskan oleh ketua kelompok.

5. Kemudian, kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu

peserta didik ke peserta didik yang lain selama ± 5 menit.

6. Setelah peserta didik dapat satu bola/satu pertanyaan diberikan kesempatan

kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaaan yang tertulis dalam

kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian.

7. Evaluasi.

8. Penutup

C. Aktivitas Belajar

Belajar adalah berbuat, berbuat untuk mengubah tingkah laku jadi melakukan

kegiatan. Tidak ada belajar berarti tidak ada aktivitas. Oleh karena itu

aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting dalam interaksi

belajar mengajar. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Gie (dalam Anonim,

2011:1) menyatakan bahwa keberhasilan siswa dalam belajar tergantung pada

aktivitas yang dilakukan selama proses pembelajaran. Aktivitas belajar adalah

segenap rangkaian kegiatan atau aktivitas secara sadar yang dilakukan

seseorang yang mengakibatkan perubahan dalam dirinya, berupa perubahan

pengetahuan dan kemahiran yang sifatnya tergantung pada sedikit banyaknya

perubahan.
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Aktivitas belajar merupakan segala kegiatan siswa yang menghasilkan suatu

perubahan khas yaitu penguasaan konsep yang nampak melalui hasil belajar

yang dicapai. Salah satu hasil belajar yang diperoleh siswa ditandai dengan

kemampuan siswa dalam menguasai konsep pembelajaran. Jika siswa mampu

menguasai konsep materi pembelajaran maka hasil belajar akan meningkat,

dan dapat dikatakan berhasil dalam belajar. Namun sebaliknya, jika belum

tuntas belajar maka siswa belum mampu menguasai konsep pembelajaran.

Dengan kata lain hasil belajarnya masih rendah.

Aktivitas siswa dalam pembelajaran memiliki peranan yang penting. Sesuai

dengan pendapat Sardiman (2004:99) bahwa dalam belajar sangat diperlukan

adanya aktivitas, tanpa aktivitas belajar itu tidak mungkin akan berlangsung

dengan baik. Aktivitas dalam proses belajar mengajar merupakan rangkaian

kegiatan yang meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran, bertanya

hal yang belum jelas, mencatat, mendengar, berpikir, membaca, dan segala

kegiatan yang dilakukan yang dapat menunjang prestsi belajar.

Dalam proses pembelajaran, guru perlu menimbulkan aktivitas siswa dalam

berpikir maupun berbuat. Pembelajaran jika dengan aktivitas siswa sendiri,

kesan itu tidak akan berlalu begitu, tetapi dipikirkan, diolah kemudian

dikuarkan lagi dalam bentuk yang berbeda. Atau siswa akan bertanya,

mengajukan pendapat, berdiskusi, melaksanakan tugas, dan kegiatan lain

yang berkaitan dengan pembelajaran (Slameto, 1995:36). Hal yang sama

juga dikemukakan oleh Rousseau (dalam sardiman, 1994:96) bahwa segala

pengetahuan itu harus diperoleh dengan pengamatan sendiri, pengalaman
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sendiri, penyelidikan sendiri, dengan bekerja sendiri, dengan fasilitas yang

diciptakan sendiri, baik secara rohani maupun teknis.

Aktivitas siswa dapat dilihat dari cara siswa aktif dalam pembelajaran.

Diedrich (dalam Sardiman, 2004: 101) mengelompokkan aktivitas belajar

siswa sebagai berikut :

1. Visual activities, yang termasuk didalamnya misalnya, membaca,

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain.

2. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawan cara, diskusi,

interupsi.

3. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan,

diskusi, musik, pidato.

4. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan,

angket, menyalin.

5. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta,

diagram.

6. Motor activities, yang temasuk di dalamnya antara lain: melakukan

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun,

berternak.

7. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat,

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil

keputusan.

8. Emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan,

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.
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Aktif tidaknya siswa dapat dilihat dari cara mereka menanggapi materi

pembelajaran. Menurut Hamalik (2004:74) kegiatan atau aktivitas siswa dalam

pembelajaran yang bermanfaat bagi siswa yaitu siswa memperoleh

pengalaman langsung, memupuk kerja sama, disiplin dalam belajar,

kemampuan berfikir kritis, dan suasana pembelajaran di kelas menjadi hidup

dan dinamis.

Siswa dikatakan aktif belajar jika dalam belajarnya mengerjakan sesuatu yang

sesuai dengan tujuan belajarnya, memberikan tanggapan terhadap suatu

peristiwa yang terjadi, dan mengalami atau turut merasakan sesuatu dalam

proses belajarnya, untuk itu aktivitas siswa dalam pembelajaran perlu

diperhatikan. Keaktifan siswa selama proses belajar mengajar merupakan

salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Siswa

dikatakan memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku seperti :

sering bertanya kepada guru atau siswa lain, mau mengerjakan tugas yang

diberikan guru, mampu menjawab pertanyaan, senang diberi tugas belajar, dan

lain sebagainya. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan

menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru dengan siswa ataupun dengan

siswa itu sendiri. Hal ini akan mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan

kondusif, dimana masing - masing siswa dapat melibatkan kemampuannya

semaksimal mungkin. Aktivitas yang timbul dari siswa akan mengakibatkan

pula terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang akan mengarah pada

peningkatan prestasi (Anonim, 2011:1).
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Aktivitas-aktivitas dalam belajar juga dapat dibedakan menjadi aktivitas yang

relevan dengan pembelajaran (on task) dan aktivitas yang tidak relevan (off

task). Aktivitas yang relevan dengan pembelajaran (on task), contohnya adalah

memperhatikan penjelasan guru, bertanya, mengemukakan pendapat, aktif

memecahkan masalah, berdiskusi dan bekerja sama. Aktivitas yang tidak

relevan dengan pembelajaran (off task), contohnya adalah tidak

memperhatikan penjelasan guru, mengobrol dengan teman, dan keluar masuk

kelas. Aktivitas yang tidak relevan dengan pembelajaran (off task) akan lebih

mudah diamati ketika proses pembelajaran berlangsung, jika dibandingkan

aktivitas yang relevan dengan pembelajaran (on task), dengan demikian siswa

dikatakan aktif dalam kegiatan pembelajaran jika siswa sedikit melakukan

aktivitas yang tidak relevan dengan pembelajaran.

Dari jenis aktivitas tesebut untuk mengidentifikasi aktivitas belajar siswa

penulis membatasi penelitian ini pada oral activities, listening activities,

motor activities, mental activities, dan emotional activities dengan aspek dan

indikator yang disesuaikan dengan keperluan pembelajaran dan penelitian,

sedangkan untuk menentukan klasifikasi aktivitas siswa, dalam penelitian ini

menggunakan pedoman yang dikemukakan Hake (dalam Belina, 2008 : 37).
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D. Hasil Belajar Aspek Kognitif

Hasil tes siswa merupakan bagian dari hasil belajar siswa yang biasanya

diukur oleh ranah kognitif.Belajar kognitif merupakan tingkah laku seseorang

ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang

berhubungan dengan tujuan belajarnya.Teori kognitif juga menekankan

bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh

konteks siuasi tersebut. Menurut piaget (dalam Budiningsih, 2004 : 35)

perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetic, yaitu suatu proses

yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf.

Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin kompleks

susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya.

Tingkah laku siswa dalam memahami suatu materi pembelajaran sangat

berpengaruh pada tujuan belajar siswa.Bloom (dalam Suryosubroto, 2009:

205) bahwa aspek kognitif meliputi: (1) mengetahui, yaitu mengenal kembali

hal-hal yang umum serta pola,struktur, dan perangkat, (2) pemahaman,

mencangkup kemampuan menangkap arti dan makna tentang hal yang

dipelajari(3) mengaplikasikan, kemampuan menggunakan abstraksididalam

situasi-situasi kongkret, (4) menganalisis, adalah menjabarkan sesuatu ke

dalam unsur atau bagian-bagian, (5) mensintesis, merupakan untuk

menyatukan unsur-unsur atau bagian-bagian sedemikian rupa, (6)

mengevaluasi, merupakan kemampuan untuk menetapkan nilai.

Dalam memahami materi, siswa dituntut untuk bisa berperan aktif pada

proses pembelajaran. Menurut Syah (2009: 51) ada dua macam kecakapan
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kognitif siswa yang perlu dikembangkan oleh guru, yaitu: (1) Strategi belajar

memahami isi materi pelajaran; dan (2) Strategi meyakini arti penting isi

materi pelajaran dan aplikasinya serta menyerap pesan-pesan moral yang

terkandung dalam materi pelajaran tersebut.

Gambar 2.   Pola Pengembangan Fungsi Kognitif Siswa (Dimodifikasi dari
Magdalena, 2008 : 13)

Upaya

1. Proses pembelajaran memahami, meyakini, dan mengaplikasikan isi dan
nilai materi pelajaran

2. Proses pembelajaran memecahkan masalah dengan mengaplikasikan isi
dan nilai materi pelajaran

Hasil

Kecakapan afektif siswa

Kecakapan kognitif
siswa

Kecakapan
psikomotor
siswa

SDM berkualitas

Hasil

Pengembangan Fungsi Kognitif
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Perubahan struktur kognitif merupakan fungsi dari pengalaman, dan

kedewasaan anak terjadi melalui tahap-tahap perkembangan tertentu.

Menurut Jerome Bruner (dalam Budiningsih, 2004 : 40), fungsi kognitif

manusia ditandai dengan beberapa perkembangan, yaitu:

a. Perkembangan intelektual ditandai dengan adanya kemajuan dalam

menanggapi suatu rangsangan.

b. Peningkatan pengetahuan tergantung pada perkembangan sistem

penyimpanan informasi secara realis.

c. Perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara

pada diri sendiri atau pada orang lain melalui kata-kata dan lambang

tentang apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan.hal ini

berhubungan dengan kepercayaan pada diri sendiri.

d. Interaksi secara sistematis antara pembimbing, guru atau orang tua

dengan anak diperlukan bagi perkembangan kognitifnya.

e. Bahasa adalah kunci perkembangan kognitif, karena bahasa merupakan

alat komunikasi antara manusia.

f. Perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan

beberapa alteranif secara simultan, memilih tindakan yang tepat, dapat

memberikan prioritas yang berurutan dalam baerbagai situasi.

g.
E. Materi Ciri-Ciri Makhluk Hidup

Materi pada penelitian ini yaitu cirri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup

memiliki cirri-ciri sebagai berikut: (1) Bergerak, merupakan perubahan

posisi, baik seluruh tubuh atau sebagian. Hal ini disebabkan oleh adanya
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tanggapan terhadap rangsang. Gerak yang dilakukan terhadap tumbuhan

antara lain: Gerak menutupnya daun putri malu jika disentuh, Gerak ujung

batang dari bawah keatas kearah sinar matahari, dan gerak membukanya biji

lamtoro disebabkan perubahan kadar air. Pada hewan juga terdapat gerak

antara lain: Gerak aktif pada hewan vertebrata yaitu alat gerak berupa otot,

gerak pasif pada hewan vertebrata yaitu alat gerak berupa tulang, dan gerak

pada manusia yaitu berjalan, berlari dan lain-lain (Ismawati dan Sugiarto,

2008:200-203). (2) Peka terhadap  rangsangan (iritabilitas), Tumbuhan,

hewan dan manusia mempunyai kepekaan terhadap rangsang. Hal ini dapat

ditunjukan sebagai berikut: a) Pada tumbuhan, daun putri malu bila diberikan

rangsang sentuhan akan menanggapi rangsang dengan menutup daunnya, b)

pada hewan, ayam ketika fajar menyingsing akan berkokok. Manusia jika

diberi bau yang merangsang akan menanggapi rangsang, misalnya bersin

(Ismawati dan Sugiarto, 2008:200-203). (3) Memerlukan makan (nutrisi),

Setiap makhluk hidup memerlukan makan. Hal ini bertujuan agar dapat

mempertahankan hidup, menghasilkan energi, dan pertumbuhan. Setiap

makhluk hidup mempunyai cara yang berbeda-beda dalam memperoleh

makanan. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui proses

fotosintesis. Hewan dan manusia tidak dapat membuat makanan sendiri,

tetapi bergantung pada makhluk hidup lainnya (Ismawati dan Sugiarto,

2008:200-203).(4) bernapas ( respirasi) yaitu pengambilan oksigen untuk

oksidasi makanan, sehingga memperoleh energy dan mengeluarkan

karbondioksida sebagai zat sisa. Hewan vertebrata didarat bernapas dengan

menggunakan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, dan cacing bernapas
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dengan kulit. Tumbuhan pada daun bernapas melalui stomata, mannusia

bernapas dengan paru-paru (Ismawati dan Sugiarto, 2008:200-203). (5)

Tumbuh dan berkembang, tumbuh adalah bertambahnya volume atau ukuran

makhluk hidup irreversible. Berkembang adalah proses menuju kedewasaan

yang dipengaruhi oleh hormon, nutrisi dan lingkungan (Ismawati dan

Sugiarto, 2008:200-203). (6) Berkembang (reproduksi), yaitu memperbanyak

diri untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Cara berkembang biak

sebagai berikut: (a) Secara kawin/generative, yaitu perkembangbiakan yang

melibatkan sel telur dan sel sperma, (b) Secara tak kawin/vegetative, yaitu

perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel telur dan sel sperma, melainkan

melibatkan sel tubuh (Ismawati dan Sugiarto, 2008:200-203). (7) Adaptasi,

adalah kemampuan makhluk hidup utuk mennyesuaikan diri terhadap

lingkungan dan untuk mempertahankan diri. Terdapat tiga macam adaptasi,

yaitu: (a) Adaptasi morfologi, yaitu menyesuaikan diri terhadap alat-alat

tubuhnya. Contoh: burung elang mempunyai kukuyang tajam untuk

menerkam mangsa. Bunnga teratai mempunyai ddaun yang lebar untuk

memperluas bidang penguapan,( b) Adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian diri

terhaddap lingkungan dengan fungsi alat-alat tubuh. Contoh: manusia

menambah jumlah sel darah merah bila berada di pegunungan. Kotoran unta

kering tetapi urinnya kental, (c) Adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian diri

terhadap lingkungan dengan tingkah lakunya. Contoh: bunglon mengubah

warna tubuhnya. Ikan paus muncul kepermukaan secara periodik  (Ismawati

dan Sugiarto, 2008:200-203). (8) Ekskresi, adalah proses pengeluaran sisa-

sisa metabilosme tubuh. Dalam proses oksidasi makanan selain menghasilkan
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energi, tubuh organisme juga nmenghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan

dari tubuh. Apabila zat tersebut idak dikeluarkan akan membahayakan tubuh.

Contoh: manusia mengeluarkan karbondioksida melalui paru-paru, ikan

mengeluarkan karbondioksidda melalui insang (Ismawati dan Sugiarto,

2008:200-203)
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei semester genap di SMP N 6 

Metro Tahun Pelajaran 2015/2016. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP N 6 Metro 

tahun pelajaran 2015/2016 yang terdiri dari dua kelas. Sampel dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VII4 sebagai kelas eksperimen dan siswa 

kelas VII5 sebagai kelas kontrol, yang diambil dengan teknik cluster random 

sampling. 

 

C. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain pretest-postest 

kontrol group design. Kelas eksperimen diberiperlakuan dengan 

menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing, sedangkan kelas 

kontrol menggunakan metode diskusi. Hasil pretes dan postes pada kedua 

kelompok subyek dibandingkan. Sehingga struktur desainnya adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 



27 
 

 

 

 

 

Keterangan : R1= Kelaseksperimen, R2= Kela skontrol, O1= Pretes 

O2= postes, X1= Perlakuan eksperimen dengan model  

      Pembelajaran Snowball Throwin, X2=Perlakuan kontrol  

              

 dengan metode diskusi (modifikasi dari Sugiyono, 2009 : 76) 

 

Gambar 3. Desain pretest-postest kontrol group design 

 

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu prapenelitian dan pelaksanaan 

penelitian. Adapun langkah-langkah dari tahap tersebut yaitu sebagai berikut: 

 

1. Prapenelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap prapenelitian adalah sebagai berikut: 

a. Membuat surat izin penelitian untuk kesekolah tempat diadakannya 

penelitian. 

b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian, 

untuk mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang akan diteliti. 

c. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas eksperimen dan kontrol. 

d. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Silabus 

e. Membuat instrumen penelitian yang terdiri dari LKS, bahan kajian 

kelompok, dan soal test formatif  berupa soal pretes-postes. 

f. Membuat lembar observasi kegiatan belajar mengajar berupa lembar 

observasi aktivitas siswa dan catatan lapangan. 

1. R1              O1            X1          O2 

 

2. R2             O1           X2           O2 
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g. Membentuk  kelompok diskusi pada kelas eksperimen yang di bagi 

menjadi 2 kelompok besar yang bersifat heterogen dan kelas kontrol 

yang bersifat heterogen berdasarkan kemampuan akademik dan jenis 

kelamin siswa, dua siswa dengan nilai tinggi, satu siswa dengan nilai 

sedang dan dua siswa dengan nilai yang rendah. Setiap kelompok terdiri 

dari lima orang siswa (Lie, 2004:42). 

 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Mengadakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran Snowball Throwing untuk kelas eksperimen dan dengan 

menggunakan metode yang biasa digunakan oleh guru biologi SMP N 6 

Metro untuk kelas kontrol yaitu diskusi. Penelitian ini direncanakan 

sebanyak dua kali pertemuan. Langkah-langkah pembelajarannya adalah 

sebagai berikut : 

 

1) Kelas Eksperimen (Pembelajaran dengan model pembelajaran 

Snowball Throwing) 

 

a. Pendahuluan 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Guru membagikan lembar soal pretes dalam bentuk pilihan 

jamak (pertemuan I). 

3. Guru memberikan apersepsi kepada siswa:  

Pertemuan1 : pernahkah kalian melihat makhluk hidup 

bernapas, ekskresi, bergerak dan iritabilitas?, 

apakah kalian tahu peranan bernapas, ekskresi, 

bergerak dan iritabilitas bagi makhluk hidup? 
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Pertemuan 2 : apakah kalian pernah melihat bunga putri malu?, 

mengapa daun pada bunga putri malu jika di 

sentuh akan menutup? 

4. Guru memberikan motivasi kepada siswa: 

Pertemuan1 :  yang menandai suatu makhluk, jika dikatakan 

sebagai makhluk hidup adalah bergerak, peka 

terhadap rangsang, memerlukan makan, 

bernapas, tumbuh dan berkembang, reproduksi, 

adaptasi, dan ekskresi 

Pertemuan 2 : Adaptasi setiap makhluk hidup sama, yaitu 

dengan penyesuaian diri terhadap lingkungan.  

                        proses bernapas pada makhluk hidup dan 

tumbuhan memiliki perbedaan. 

5. Guru menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran 

Snowball Throwing yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti 

1. Guru membimbing siswa untuk duduk bersama dengan 

kelompoknya masing-masing  yang telah dibagi secara 

heterogen bedasarkan kemampuan akademik masing -masing. 

2. Guru  memberikan LKS dan menjelaskan materi kepada 

masing-masing ketua kelompok.  

3. Masing-masing ketua kelompok menjelaskan materi yang 

telah disampaikan oleh guru kepada teman satu kelompoknya. 
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4. Guru memberikan satu lembar kertas kerja kepada masing-

masing siswa, untuk menuliskan satu pertanyaan yang 

menyangkut dengan materi yang sudah dijelaskan oleh ketua 

kelompok. 

5. Guru membimbing siswa untuk membuat kertas  yang berisi 

pertanyaan menjadi seperti bola, kemudian bola yang sudah 

dibuat ditukar atau dilempar dari satu siswa kesiswa yang lain 

selama ± 5 menit. 

6. Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang mendapat 

satu bola /satu pertanyaan untuk menjawab pertanyaan yang 

didapatnya secara bergantian. 

c. Penutup 

1. Guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

2. Guru memberikan soal postes dalam bentuk pilihan jamak 

pada pertemuan terakhir 

3. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

2) Kelas Kontrol (Pembelajaran dengan menggunakan metode 

diskusi) 

 

a. Pendahuluan  

1. Siswa diberikan pretes materi ciri-ciri mahluk hidup. 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran, serta menjelaskan 

proses pembelajaran dengan ceramah dan diskusi. 

3. Memberikan apersepsi 
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Pertemuan1 :  pernahkah kalian melihat makhluk hidup 

bernapas, bergerak, ekskresi dan iritabilitas? 

apakah kalian tahu peranan bernapas, bergerak, 

ekskresi dan iritabilitas pada makhluk hidup ? 

Pertemuan2 : apakah kalian pernah melihat bunga teratai?, 

mengapa bunga teratai memiliki daun yang 

sangat lebar?  

4. Memeberikan motivasi 

Pertemuan1: pembelajaran hari ini kita akan membahas 

tentang ciri-ciri mahluk hidup. Ciri-ciri apa 

sajakah  yang menandai suatu makhluk jika 

dikatakan sebagai makhluk hidup? 

Pertemuan 2 : Apakah adaptasi dan cara berkembang biak 

setiap makhluk hidup sama? 

b. Kegiatan Inti 

1. Menjelaskan uraian materi secara singkat. 

2. Membimbing siswa dalam pembentukan kelompok yang 

beranggotakan 4-5 siswa. 

3. Membagikan LKS tentang materi ciri-ciri makhluk hidup 

kepada masing-masing kelompok. 

4. Meminta siswa untuk mengerjakan LKS mengamati dan 

menuliskan jawaban. 

5. Membimbing siswa dalam mengerjakan LKS. 
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6. Menunjuk beberap kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusi berdasarkan LKS. 

7. Memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk 

memberikan sanggahan atau melengkapi jawaban yang 

disampaikan. 

8. Membahas kembali LKS sekaligus memberi jawaban yang 

telah diberikan siswa. 

9. Meminta siswa mengumpulkan LKS yang telah dikerjakan 

c. Penutup 

1. Membantu siswa untuk menyimpulkan materi tentang ciri 

mahluk hidup. 

2. Memberikan soal postes dalam bentuk pilihan jamak pada 

pertemuan terakhir. 

3. Memberitahu kepada siswa tentang materi yang akan 

dipelajari selanjutnya 

 

E. Jenis danTeknik Pengambilan Data 

1. Jenis Data 

Data penelitian berupa data kuantitatif dari aspek kognitif. Data aspek 

kognitif berupa nilai pretes dan postes pada materi pokok Ciri-ciri Makhluk 

Hidup. Soal diberikan dalam bentuk pilihan jamak,yakni sebanyak 10 soal 

dengan pilihan jawaban (a, b, c, dan d). Bobot masing-masing jawaban 

yang benar tiap soal yaitu  1, dengan skor tertinggi yaitu 10. Selisih nilai 

postest dengan pretest ditetapkan sebagai skor gain. 
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2. Teknik Pengambilan Data 

Data aspek kognitif diambil melalui nilai pretes (pertemuan I) dan postes 

(pertemuanII) baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol 

dalam bentuk pilihan jamak. 

Teknik penskoran nilai pretes dan postes yaitu : 

S= 
 

 
x 100 

Keterangan : 

S  = Nilai yang diharapkan  (dicari) 

R = jumlah skor dari item atau soal yang dijawab benar  

N = jumlah skor maksimum dari tes tersebut 

(Purwanto, 1991 : 112) 

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Untuk mendapatkan skor gain pada setiap pertemuan menggunakan formula 

Rulon (dalam Loranz, 2008:3) sebagai berikut: 

100X
YZ

YX
GainN




  

Keterangan :  X  = nilai rata-rata postes  

                       Y = nilai rata-rata pretes 

                    Z = skor maksimum     

 

Untuk menentukan kategori N-gain yang diperoleh siswa sesuai kriteria 

pada table berikut:  

Tabel 1. Kriteria N-gain yang diperoleh siswa 
 

Nilai rata-rata  

N-gain (g) 

Kriteria 

g > 70 Sangat efektif 

30 < g ≤ 70 Cukup efektif 

g < 30 Efektif 

Sumber: dimodifikasi dari Hake (1999 : 1) 
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Baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol di analisis dengan uji t 

menggunakan software SPSS versi 17, sebelumnya dilakukan uji prasyarat 

berupa: 

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data kognitif  dihitung menggunakan uji Lilliefors 

dengan menggunakan software SPSS versi 17. 

a. Hipotesis 

Ho : Sampel berdistribusi normal  

H1   : Sampel tidak berdistribusi normal 

 

b. Kriteria Pengujian 

Terima Ho jika Lhitung < Ltabel atau p-value > 0,05, tolak Ho untuk 

harga yang lainnya (Nurgiantoro,Marzuki dan Giwang, 2002 : 118). 

2. Uji Kesamaan Dua Varians  

Jika masing-masing data terdistirbusi normal, maka dilanjutkan dengan 

uji kesamaan dua varian dengan uji Barllet melalui bantuan program 

SPSS 17. 

a. Hipotesis 

Ho : Kedua sampel mempunyai varian sama 

H1 : Kedua sampel mempunyai varian berbeda 

b. Kriteria Uji 

- jika Fhitung < Ftabel atau probabilitasnya > 0,05 maka Ho  

diterima 
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- jika Fhitung > Ftabel atau probabilitasnya < 0,05 maka Ho ditolak. 

(Pratisto, 2004 : 18). 

3. Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan uji kesamaan dua rata-rata dan uji 

perbedaan dua rata-rata dengan bantuan program SPSS 17. 

a. Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

1. Hipotesis  

Ho : Rata-rata nilai kedua sampel sama 

H1 : Rata-rata nilai kedua sampel tidak sama 

 

2. Kriteria Uji 

- jika –t tabel < t hitung < t tabel, maka Ho diterima 

- jika thitung < -t tabel atau t hitung > t tabel  maka Ho ditolak 

(Pratisto, 2004:13) 

b. Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

1. Hipotesis 

Ho : rata-rata nilai pada kelompok eksperimen sama dengan    

        kelompok kontrol. 

H1 : rata-rata nilai pada kelompok eksperimen lebih tinggi dari  

        kelompok kontrol.  

2. Kriteria Uji 

- jika – t tabel < t hitung < t tabel, maka Ho diterima 

- jika t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel, maka Ho ditolak 

(Pratisto, 2004:10) 

c. Uji hipotesis dengan uji U 
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H0 :  µ1 = µ2 

H1 : µ1 ≠ µ2 

 

a. Hipotesis 

H0 :  Rata-rata nilai pada kelas eksperimen dan kelas kontrol  

         sama 

H1 :  Rata-rata nilai pada kelas eksperimen dan kelas kontrol  

         Sama tidak sama 

G. Kriteria uji : 

                     H0 ditolak jika sig < 0,05 

                     Dalam hal lainnya H0  diterima. 

4.    Pengolahan Data AktivitasSiswa 

Data aktivitas siswa selama  proses pembelajaran berlangsung 

merupakan data yang diambil melalui observasi. Data tersebut dianalisis 

dengan menggunakan indeks aktivitas siswa. Langkah–langkah yang 

dilakukan yaitu: 

Menghitung rata–rata skor aktivitas dengan menggunakan rumus: 

%100x
n

xi


 

Keterangan  =  Rata-rata skor aktivitas siswa 

∑xi  =Jumlah skor yang diperoleh 

n   =  Jumlah skor maksimum 
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Tabel 2. Tabulasi Aktivitas Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : dimodifikasi dari sunyono, (2009 : 11) 

Keterangan : 

A. Kemampuan mengemukakan pendapat/ide 

1. Tidak mengemukakan pendapat /ide (diamsaja) 

2. Mengemukakan pendapat/ ide namun tidak sesuai dengan 

pembahasan pada materi pokok ciri-ciri makhluk hidup 

3. Mengemukakan pendapat/ide sesuai dengan pembahasan pada 

materi pokok ciri-ciri makhluk hidup 

B. Kemampuan Bertanya 

1. Tidak mengajukan pertanyaan 

2. Mengajukan pertanyaan, tetapi tidak mengarah pada permasalahan 

pada materi pokok ciri-ciri makhluk hidup 

3. Mengajukan pertanyaan yang mengarah dan sesuai dengan 

permasalahan pada materi pokok ciri-ciri makhluk hidup 

C. Bekerjasama dengan teman dalam menyelesaikan tugas kelompok 

1. Tidak bekerjasama dengan teman (diam saja) 

2. Bekerjasama dengan anggota kelompok tetapi tidak sesuai dengan 

permasalahan pada LKS materi pokok ciri-ciri makhluk hidup 

3. Bekerjasama dengan semua anggota kelompok sesuai dengan 

permasalahan pada LKS materi pokok ciri-ciri makhluk hidup 

 

No Nama 

Aspek yang diamati 
Xi  

A B C D 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3   

1                

2                

3                

4                

5                

Jumlah   
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D. Bertukar informasi 

1. Tidak berkomunikasi secara lisan dalam bertukar pendapat 

dengananggota kelompok (diam saja). 

2. Berkomunikasi secara lisan dengan anggota kelompok tetapi tidak 

sesuai dengan permasalahan ciri-ciri makhluk hidup dalam LKS 

3. Berkomunikasi secara lisan dengan anggota kelompok untuk 

memecahkan permasalahan pada LKS materi pokok ciri-ciri 

makhluk hidup. 

 

Menafsirkan atau menentukan kategori indeks aktivitas siswa sesuai 

klasifikasi pada table berikut: 

Tabel 3. Klasifikasi Indeks Aktivitas Siswa 

Interval (%) Kategori 

0,00 – 29,99 Sangat Rendah 

30,00 – 54,99 Rendah 

55,00 – 74,99 Sedang 

75,00 – 89,99 Tinggi 

90,00 – 100,00 SangatTinggi 

      Sumber: dimodifikasi dari Hake (dalam Belina, 2008 :3) 
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   V. SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan  hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa:  

1. Model pembelajaran kooperatif  tipe Snowball Throwing berpengaruh 

terhadap aktivitas belajar siswa pada materi pokok ciri-ciri makhluk hidup 

di SMP N 6 Metro. 

2. Model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing berpengaruh 

terhadap hasil belajar aspek kognitif siswa pada materi pokok ciri-ciri 

makhluk hidup. 

 

B.  Saran 

 

Untuk kepentingan  penelitian berikutnya, maka penulis menyarankan sebagai 

berikut : 

1. Penelitian hanya dilakukan sebanyak dua  pertemuan sehingga 

dimungkinkan siswa belum terbiasa dengan model Snowball Throwing 

yang diterapkan, diharapkan untuk penelitian selanjutnya rancangan 

penelitian lebih dari dua kali pertemuan  sehingga siswa mempunyai 

pengalaman belajar dengan model pembelajaran Snowball Throwing. 
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2. Peneliti seharusnya mempertimbangkan jumlah anggota untuk setiap 

kelompok agar proses pembelajaran dapat berjalan kondusif. 

3. Pembentukan kelompok hendaknya dilakukan pada hari sebelumnya, 

sehingga waktu yang tersedia lebih efektif. 
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