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ABSTRAK

PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS MENGGUNAKAN MODEL
PEMBELAJARAN SNOWBALL THROWING PADA SISWA

KELAS V SD NEGERI 2 KUPANG TEBA
BANDAR LAMPUNG

Oleh

Siska Septaria

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa kelas V SDN 2
Kupang Teba pada mata pelajaran IPS, yang menunjukan bahwa 56,76% siswa
belum mencapai KKM. Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan hasil
belajar IPS dengan menerapkan model pembelajaran Snowball Throwing. Jenis
penelitian adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus dengan
tahapan setiap siklus yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi.
Alat pengumpulan data penelitian berupa lembar observasi dan soal tes.Teknis
analis data berupa analis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa
penerapan model pembelajaran Snowball Throwing dapat meningkatkan hasil
belajar IPS siswa kelas V SDN 2 Kupang Teba. Hasil belajar afektif siswa siklus I
dengan kategori “aktif” menjadi “sangat aktif” pada siklus II, hasil belajar
psikomotor siswa pada siklus I dengan katagori “terampil” menjadi “sangat
terampil” pada siklus II, dan hasil belajar kognitif siswa pada siklus I katagori
“tinggi” menjadi “sangat tinggi” pada siklus II.

Kata kunci: hasil belajar, snowball throwing.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah Ilmu Pendidikan Sosial (IPS) di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1970-

an sebagai hasil kesepakatan komunitas akademik dan secara formal mulai

digunakan dalam sistem pendidikan nasional dan kurikulum. Permendiknas RI

nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah menegaskan bahwa IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang

diberikan mulai dari SD/MI/SLDB sampai SMP/MTS/SMPLB. IPS mengkaji

seperangkat peristiwa, fakta, generalisasi yang berkaitan dengan ilmu sosial. Pada

tingkat SD/MI, pelajaran IPS memuat materi tentang geografi, sejarah, sosial, dan

ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS peserta didik diarahkan untuk menjadi

Warga Negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab.

Mata pelajaran IPS terbagi empat dimensi yang perlu dipahami, yaitu dimensi

pengetahuan, dimensi keterampilan, dimensi nilai dan sikap, serta dimensi

tindakan. Dimensi pengetahuan meliputi pengetahuan tentang konsep dan

generalisasi, sedangkan dimensi keterampilan meliputi keterampilan meneliti,

keterampilan berpikir, keterampilan partisipasi sosial, dan keterampilan

berkomunikasi. Dimensi nilai dan sikap meliputi nilai subtansif dan nilai

prosedural.
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IPS adalah mata pelajaran wajib yang diajarkan kepada siswa Sekolah Dasar

(SD). IPS mengkaji seperangkat peristiwa yang berkaitan dengan pengetahuan

dan isu sosial. Tujuan  mata  pelajaran IPS adalah agar peserta   didik

memiliki kemampuan dalam mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan

kehidupan masyarakat dan lingkungannya, memiliki kemampuan dasar untuk

berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan

keterampilan dalam kehidupan sosial, memiliki komitmen dan kesadaran

terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, serta memiliki kemampuan

berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang  majemuk

di tingkat lokal, nasional dan global (Depdiknas,2007:575).

Berdasarkan temuan Depdiknas (2007:5) terdapat beberapa permasalahan

pelaksanaan standar isi mata pelajaran IPS yaitu guru masih berorientasi pada

buku teks, alokasi waktu yang diberikan cukup singkat sedangkan materi yang

harus diberikan cukup banyak, pelajaran masih cenderung pada hafalan, metode

yang  diterapkan guru cenderung pada aktivitas guru bukan aktivitas siswa

sehingga pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centered).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sejauh ini masih sedikit  guru yang

mampu melaksanakan aktivitas pembelajaran dengan melibatkan siswa baik fisik,

mental, dan sosial seperti yang ditetapkan dalam kurikulum. Pelaksanaan

pembelajaran yang terbatas pada pengajaran konvensional (teacher centered)

justru banyak berkembang, sehingga siswa terkesan pasif. Sedikitnya partisipasi

siswa dalam kelas mempengaruhi hasil yang diraih. Pada umumnya siswa

kesulitan mencerna materi IPS yang terlalu banyak hingga perolehan nilai siswa
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pun berada dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Keadaan serupa juga

terjadi di SD N 2 Kupang Tebatahun ajaran 2016/2017. Berdasarkan observasi

awal pembelajaran IPS siswa kelas V SD N 2 Kupang Teba diketahui hasil

belajar siswa rendah. Sebagaimana dokumentasi tentang hasil belajar IPS pada

semester genap tahun pelajaran 2016/2017,berikut:

Tabel 1 Data nilai ujian mata pelajaran IPS semester genap siswa kelas V

No Nilai KKM Frekuensi Persentase (%)
1 ≥ 66 Tuntas 13 43,33%

2 <66 Belum Tuntas 17 56,67%

Jumlah 30 100%

Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa 56,67% atau 17 orang siswa dari 30

orang siswa belum mencapai KKM yang ditentukan yaitu 66. Merujuk pada

(Depdiknas, 2006:27) tentang pedoman penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP) dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bahwa

kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator pencapaian kompetensi

minimal adalah 75%.

Melihat data hasil observasi  pembelajaraan IPS  tersebut,  maka perlu  diadakan

perbaikan pembelajaran agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS.

Adapun indikator kualitas pembelajaran menurut Depdiknas (2004:7) dapat

dilihat dari keterampilan guru (perilaku pembelajaran pendidik), aktivitas siswa

(perilaku peserta didik), hasil belajar siswa (dampak belajar peserta didik), iklim

pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan sistem pem-

belajaran. Namun dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti membatasi indikator

kualitas pembelajaran pada tiga aspek yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa
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dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS. Hal ini disebabkan karena

keinginan belajar siswa masih sangat kurang,sehingga hasil belajar yang dicapai

rendah. Selain itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam penggunaan

metode pembelajaran sedikit banyak masih menggunakan metode konvensional

(teacher centered) yang menjadikan siswa kurang aktif dalam proses

pembelajaran.

Berdasarkan hasil pengamatan untuk memecahkan masalah yang ditemukan di

lapangan guru perlu mengambil tindakan untuk meningkatkan kualitas

pembelajaran IPS dan meningkatkan keterampilan mengajar guru guna

mendorong  keterlibatan  siswa untuk aktif dalam kegiatan  pembelajaran dengan

menggunakan salah satu model pembelajaran yaitu model pembelajaran Snowball

Throwing.

Model Snowball Throwing cocok  digunakan  dalam kegiatan pembelajaran IPS

karena dapat  memberikan kesempatan kepada teman dalam kelompok untuk

merumuskan pertanyaan secara sistematis, dan disamping itu dapat

membangkitkan keberanian siswa  dalam mengemukakan pertanyaan kepada

teman lain maupun guru, juga melatih siswa menjawab pertanyaan yang diajukan

oleh temannya dengan baik. Selain itu dapat juga merangsang siswa

mengemukakan pertanyaan sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan,

berikutnya dapat mengurangi rasa takut siswa dalam bertanya kepada teman

maupun guru serta melatih  kesiapan siswa.

Komalasari (2011:67) mengemukakan bahwa model pembelajaran Snowball

Throwing merupakan model pembelajaran yang menggali potensi kepemimpinan
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siswa dalam kelompok dan keterampilan membuat menjawab pertanyaan yang

dipadukan melalui suatu permainan imajinatif membentuk dan melempar bola

salju. Model Snowball Throwing mampu melatih siswa untuk lebih tanggap

dalam menerima pesan dari orang lain dan menyampaikan pesan tersebut kepada

temannya dalam satu kelompok. Dalam penelitian ini, peneliti juga menyadari

bahwa kelebihan dari model yang digunakan memiliki keterbatasan untuk

menutupi segala kekurangan yang ada.

Dari ulasan latar belakang, serta merujuk pada landasan yuridis, empiris, dan

teoritis di atas maka  peneliti melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul

“Peningkatan Hasil Belajar IPS Menggunakan Model Pembelajaran Snowball

Throwing Pada Siswa Kelas V SD Negeri 2 Kupang Teba Bandar Lampung.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan  uraian latar  belakang di atas,  dapat diidentifikasi permasalahan

pada penelitian tindakan kelas sebagai berikut:

1. Model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran IPS masih

konvensional (teacher centered).

2. Guru terpaku pada buku pelajaran saja (text book oriented)

3. Rendahnya hasil belajar siswa yang ditunjukkan dengan banyaknya persentase

nilai siswa sejumlah 56,67% berada di bawah KKM yaitu ≥ 66.

4. Model pembelajaran Snowball Throwing belum digunakan guru dalam

meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas V SD Negeri 2 Kupang Teba.



6

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah melalui model pembelajaran Snowball Throwing dapat meningkatkan

hasil belajar IPS pada siswa kelas V SD Negeri 2 Kupang Teba?

2. Apakah melalui model Snowball Throwing dapat meningkatkan keterampilan

guru dalam pembelajaran IPS siswa kelas V SD Negeri 2 Kupang Teba?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah untuk meningkatkan hasil

belajar IPS dan kinerja guru dengan menggunakan model  pembelajaran

Snowball Throwing pada siswa kelas V SD Negeri 2 Kupang Teba.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan antaralain adalah:

1. Bagi Siswa

Melalui penerapan model pembelajaran Snowball Throwing dapat

meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa dalam mengikuti kegiatan

pembelajaran IPS di dalam kelas, meningkatkan minat dan motivasi belajar

pada diri setiap siswa, dan meningkatkan penguasaan materi IPS yang telah

diajarkan.

2. Bagi Guru

Penerapan model pembelajaran Snowball Throwing dapat dijadikan sebagai

salah satu strategi dalam pemilihan model pembelajaran yang tepat serta dapat
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meningkatkan kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan,aktif, kreatif, dan efektif.

3. Bagi Sekolah

Pengalaman penerapan model Snowball Throwing dapat menjadi referensi

untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan terutama bagi siswa kelas V

dalam peningkatan hasil belajar IPS khususnya penggunaan model

pembelajaran Snowball Throwing.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memotivasi peneliti untuk terus menggali ilmu

pengetahuan serta dapat mengambil manfaat dan menjadi bekal pemahaman

peneliti bahwa dengan model pembelajaran Snowball Throwing dapat

meningkatkan  hasil belajar IPS.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Belajar

Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi

dengan lingkungannya (Hamalik,2005:36). Belajar ialah suatu proses, suatu

kegiatan dan bukan hasil atau tujuan. Belajar merupakan proses perubahan di

dalam kepribadian yang berupa kecakapan, kebiasaan, dan  kepandaian yang

bersifat menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan

atau pengalaman.

Menurut Arsyad (2011:1) 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. Sedangkan Trianto (2010:16)

mengatakan proses belajar melaui banyak cara baik disengaja maupun tidak

disengaja dan berlangsung sepanjang waktu dan menuju pada suatu perubahan

pada diri pembelajar.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa belajar

adalah proses perubahan tingkah laku yang dapat diamati dan diukur, mempunyai
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sifat permanen. Perubahan tingkah laku tersebut berasal dari pengalaman

dilingkungan sekitar atau berasal dari latihan-latihan yang bertujuan untuk

membentuk kepribadian seseorang yang seutuhnya.

2. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran merupakan perilaku yang hendak dicapai yang dapat dikerjakan

oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu (B.Uno, 2008:35).

Kegiatan belajar mengajar adalah suatu kondisi yang dengan sengaja diciptakan

oleh guru dengan tujuan membelajarkan siswa, dimana guru sebagai pengajar

dan siswa sebagai anak didik. Kesatuan atau perpaduan kedua unsur ini maka

lahirlah interaksi yang edukatif dengan memanfaatkan bahan sebagai

mediumnya.

Menurut Rusman (2011:132) Model pembelajaran adalah suatu kegiatan

pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran

dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pembelajaran merupakan aktivitas yang

paling utama dalam kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran merupakan suatu

proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan

perilaku yang baru secara  keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu

itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat  kita simpulkan bahwa pembelajaran tidak

hanya sekedar menyampaikan pesan kepada siswa, akan tetapi merupakan

aktivitas yang menuntut guru untuk dapat menggunakan keterampilan dasar

mengajar secara tematik, serta menciptakan sistem lingkungan yang
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memungkinkan siswa dapat belajar secara efektif  dan efisien. Proses belajar

yang disertai   dengan pembelajaran akan lebih efektif dan terarah daripada

belajar dari pengalaman dalam kehidupan sosial. Agar pembelajaran lebih terarah

proses pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang harus saling

berinteraksi. Komponen pembelajaran tersebut meliputi tujuan, materi, metode,

model, strategi, media,dan evaluasi.

B. Kajian tentang Model Pembelajaran Snowball Throwing

1. Pengertian Model Pembelajaran

Menurut Sardiman (2008:7) bahwa Model pembelajaran adalah pola interaksi

siswa dengan guru di dalam kelas yang menyangkut pendekatan, strategi, metode,

teknik pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan  kegiatan belajar

mengajar dikelas. Model pembelajaran merupakan salah satu komponen utama

dalam menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, dan

menyenangkan. “Model pembelajaran yang menarik dan variatif akan

berimplikasi pada minat maupun motivasi peserta didik dalam mengikuti proses

belajar mengajar di kelas” (Suprijono, 2012:125). Dengan penerapan Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan tuntutan untuk mengembangkan model

pembelajaran kreatif, maka guru harus pula mampu mengikuti tuntutan

perkembangan dunia pendidikan terkini.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran

adalah pola interaksi antara siswa dan guru, dalam upaya mencapai tujuan dan

hasil belajar. Model pembelajaran merupakan salah satu komponen utama
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dalam menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, dan kreatif, sehingga

diharapkan mampu meningkatkan minat belajar siswa dan hasil belajarnya.

2. Pengertian Model Pembelajaran Snowball Throwing

Menurut Kisworo (2008) model pembelajaran Snowball Throwing adalah suatu

model pembelajaran yang diawali dengan pembentukan 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. Menurut Saminanto (2012:37) Model pembelajaran Snowball

Throwing disebut juga model pembelajaran gelundungan bola salju. Model

pembelajaran ini melatih siswa untuk lebih tanggap menerima pesan dari siswa

lain dalam bentuk bola salju yang terbuat dari kertas, dan menyampaikan pesan

tersebut kepada temannya dalam satu kelompok.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkankan bahwa model pembelajaran

Snowball Throwing adalah suatu model pembelajaran yang diawali dengan

pembentukan kelompok untuk mendapat tugas dari guru, kemudian masing-

masing siswa membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola (kertas

pertanyaan) lalu dilempar ke siswa lain dan siswa menjawab pertanyaan dari

bola yang diperoleh. Guru juga berusaha memberikan kesempatan kepada siswa

untuk mengembangkan keterampilan menyimpulkan isi berita atau informasi

yang mereka peroleh dalam konteks nyata dan situasi yang kompleks. Selain

dibentuk kelompok siswa yang diwakili ketua kelompok untuk mendapat tugas

dari guru, kemudian masing-masing siswa membuat pertanyaan yang dibentuk
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seperti bola (kertas pertanyaan) lalu dilempar ke siswa lain yang masing-masing

siswa menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh secara bergantian.

3. Langkah-langkah Pelaksanaan Model Snowball Throwing

Snowball Throwing sebagai salah satu model pembelajaran kooperatif yang

bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam

mengikuti kegiatan pembelajaran. Menurut Suprijono (2012:128-129), langkah-

langkah pembelajaran  dengan model pembelajaran Snowball Throwing, di

antaranya:

a. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan.
b. Guru membentuk kelompok-kelompok sebagai upaya untuk menjadikan siswa

lebih aktif berdiskusi, dan selanjutnya guru memanggil masing-masing ketua
kelompok yang ditunjuk untuk memberikan penjelasan tentang materi.

c. Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing- masing, dan
kemudian ketua kelompok menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru
kepada temannya untuk berdiskusi mengenai tugas yang diberikan.

d. Kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja, untuk
menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah
dijelaskan oleh ketua kelompok.

e. Kemudian kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola dan
dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain selama kurang lebih 15 menit.

f. Setelah siswa dapat satu bola / satu pertanyaan diberikan kesempatan kepada
siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola
tersebut secara bergantian.

g. Evaluasi.
h. Penutup.

Sedangkan hal senada dikemukan oleh Komalasari (2010:31-32) tentang langkah-

langkah dalam pembelajaran dengan model pembelajaran Snowball Throwing,

sebagai berikut:

1. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan.
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. Masing-masing siswa diberikan satu lembar kerja untuk menuliskan pertanyaan
apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok.

5. Kemudian kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke
siswa yang lain selama kurang lebih 10 menit.

6. Setelah siswa mendapat satu bola / satu   pertanyaan diberikan kesempatan
kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk
bola tersebut secara bergantian.

7. Guru memberikan kesimpulan dan menutup pelajaran.

Berdasarkan kedua uraian di atas, peneliti memilih langkah-langkah

pembelajaran Snowball Throwing menurut Suprijono (2012:128-129) dalam

kegiatan penelitian ini dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan.
b. Guru membentuk kelompok-kelompok sebagai upaya untuk menjadikan siswa

lebih aktif berdiskusi,dan selanjutnya guru memanggil masing-masing ketua
kelompok yang ditunjuk untuk memberikan penjelasan tentang materi.

c. Masing-masing ketua kelompok kembali kekelompoknya masing- masing,dan
kemudian ketua kelompok menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru
kepada temannya untuk berdiskusi mengenai tugas yang diberikan.

d. Kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja, untuk
menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah
dijelaskan oleh ketua kelompok.

e. Kemudian kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola dan
dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain selama kurang lebih 15 menit.

f. Setelah siswa dapat satu bola /satu pertanyaan diberikan kesempatan kepada
siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola
tersebut secara bergantian.

g. Evaluasi.
h. Penutup.

4. Kelebihan Model Pembelajaran Snowball Throwing

Model Snowball Throwing memiliki banyak kelebihan. Kelebihan model

pembelajaran Snowball Throwing adalah pembelajaran ini sangat menarik dan

dapat melatih kesiapan siswa dalam pembelajaran dan saling memberikan

pengetahuan melalui bentuk diskusi. Penggunaan model Snowball Throwing

dalam kegiatan pembelajaran juga memiliki kekurangan yaitu terjadinya

keributan saat siswa melemparkan bola pertanyaan ke arah teman lain. Melihat
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kekurangan tersebut, peneliti memiliki solusi untuk mengatasi yaitu dengan

memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa saat melemparkan bola

pertanyaan yang telah dibuatnya, yaitu guru memberikan arahan kepada siswa

dikelompok 1 untuk melemparkan bola pertanyaan ke kelompok 2, kelompok 2

melemparkan bola pertanyaan ke kelompok 3, dan seterusnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model

pembelajaran Snowball  Throwing dalam meningkatkan hasil belajar siswa ini

dirasakan cukup efektif karena mampu menumbuh kembangkan potensi

intelektual, sosial, dan emosional yang ada dalam diri siswa.

C. Kajian tentang Karakteristik Siswa Sekolah Dasar

Siswa Sekolah Dasar (SD) umurnya berkisar antara 6 atau  7 tahun, operasional

konkret. Kemampuan yang tampak pada fase ini adalah kemampuan dalam

berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, meskipun masih terikat

pada obyek yang bersifat konkret. Kemampuan yang tampak pada fase ini adalah

kemampuan dalam proses berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika,

meskipun masih terikat dengan obyek yang bersifat konkret.

Menurut Piaget dalam Djiwandono (2006:72) perkembangan manusia melalui

empat tahap  perkembangan kognitif dari lahir sampai dewasa. Setiap tahap

ditandai dengan munculnya kemampuan intelektual baru di mana manusia

mulai mengerti   dunia bertambah kompleks. Tahap-tahap perkembangan

kognitif tersebut (Djiwandono, 2006:72-74) sebagai berikut:
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1. Tahap Sensori-Motorik (0-2tahun)

Menunjuk pada konsep permanensasi obyek,yaitu kecakapan psikis.

Untuk mengerti bahwa suatu obyek masih tetap ada. Meskipun pada waktu itu

tidak tampak oleh kita dan tidak bersangkutan dengan aktivitas pada waktu

itu.Tetapi, pada stadium ini permanen obyek belum sempurna.

2. Tahap Pra Operasional (2-7tahun)

Perkembangan pada tahap ini menekankan pada kemampuan menggunakan

simbol-simbol yang menggambarkan obyek yang ada disekitarnya. Cara

berpikir masih ego sentris dan berfokus atau berpusat.

3. Tahap Operasional Konkret (7-11tahun)

Mampu berpikir logis. Mampu konkret memperhatikan lebih dari satu dimensi

sekaligus dan juga dapat menghubungkan dimensi ini satu sama lain. Kurang

ego sentris dan belum bisa berpikir abstrak.

4. Tahap Operasional Formal (11tahun–dewasa)

Mampu berpikir abstrak dan dapat menganalisis masalah secara ilmiah dan

kemudian menyelesaikan masalah.

Menurut Praag dalam Partini (2003:31) bahwa usia 9–12 merupakan periode

masa kelas tinggi, yaitu kelas IV-VI yang mempunyai ciri-ciri perhatian tertuju

pada kehidupan praktis sehari- hari, ingin tahu belajar dan realistis, timbul minat

terhadap pelajaran- pelajaran khusus, anak memandang nilai sebagai ukuran yang

tepat mengenai prestasi belajar di sekolah, anak suka membentuk kelompok

sebaya untuk bermain bersama dan mereka membuat peraturan sendiri dalam

kelompok.
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik siswa kelas V

SD termasuk dalam stadium operasional konkret. Cara berpikir anak yang

operasional konkretkurang ego sentris. Ditandai dengan disentri besar, artinya

anak sudah mampu memperhatikan lebih dari satu dimensi sekaligus dan juga

menghubungkan dimensi-dimensi ini satu sama lain. Selain itu anak mampu

untuk melakukan aktivitas logis tertentu tapi hanya dalam situasi yang konkret.

Bila anak dihadapkan pada masalah verbal, tanpa ada bahan konkret, maka ia

belum mampu menyelesaikan masalah dengan baik.

D. Kajian tentang Hasil Belajar

1. Pengertian Hasil Belajar

Menurut Szowski (dalam Abdurrahman 2012:26) hasil belajar merupakan

keluaran (outputs) dari suatu simbol pemrosesan masukan (inputs).

Sedangkan menurut Purwanto (2010: 46) hasil belajar adalah proses prilaku

siswa akibat belajar. Hasil itu dapat berupa perubahan dalam aspek kognitif,

afektif, maupun pisikomotor.

Menurut Taksonomi Bloom (dalam Hernawan, 2010: 9.29) menetapkan tingkat
hasil belajar pada ranah kognitif meliputi (1) pengetahuan yaitu fase mengetahui; (2)
pemahaman yaitu menerjemahkan, menafsirkan, memahami dan menentukan; (3)
Penerapan yaitu memecahkan masalah; (4) analis yaitu mengenal kesalahan,
membedakan dan menganalisa; (5) sintesis yaitu menghasilkan dan menyusun; (6)
evaluasi yaitu menilai dengan norma dan mempertimbangkan.

Sedangkan Anderson (dalam Sumantri, 2015: 30) menentukan tingkatan ranah

afektive meliputi recive (menerima), respond ( menanggapi), value (nilai),

organize (mengatur), internalize (menginternalisasikan) characterize (karakter),

wonder (keingintahuan), dan aspire (cita-cita).
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Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa hasil belajar adalah

kemampuan yang dimiliki siswa setelah mengikuti proses pembelajaran sehingga

mengakibatkan perubahan tingkah laku dalam ranah kognitif, afektif, pisikomotor.

Adapun indikator hasil belajar yang ingin dicapai dalam penilitian ini adalah:

ranah kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman dan penerapan. Pada ranah

afektif meliputi menerima, dan menanggapi melalui sikap partisipasi serta

mempraktikan dan menginternalisasikan melalui sikap dan percaya diri.

Sedangkan pada ranah psikomotor meliputi (1) kesiapan yaitu kemampuan verbal

guru, (2) gerakan terbimbing yaitu mengerjakan tugas pada Lembar Kerja Siswa

(LKS), (3) gerakan kompleks yaitu membuat produk hasil belajar (4) kreativitas.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Hasil belajar yang diinginkan dan yang telah ditentukan, tidak selamanya berjalan

sesuai yang diharapkan, hal ini juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu

faktor dari dalam diri siswa(internal) dan faktor di luar siswa(eksternal).

Menurut (Ahmadi, 2005:12) yaitu:

a. Faktor raw input (faktor siswa itu sendiri) dimana tiap anak memiliki kondisi yang

berbeda-beda dalam kondisi sosiologis dan kondisi psikologis.

b. Faktor environmental input(faktor lingkungan)

Faktor ini meliputi baik lingkungan alami dan lingkungan sekitar atau sosial.

c. Faktor instrumental input yang di dalamnya terdiri dari kurikulum, program,

bahan ajar, sarana fasilitas serta tenaga pengajar (guru).



18

Sedangkan menurut Wasliman (dalam Susanto, 2013: 12-13) faktor- faktor yang

mempengaruhi hasil belajar meliputi:

a. Faktor-faktor dalam diri individu (Internal)

Ialah faktor yang bersumber dalam diri peserta didik yang mempengaruhi

kemampuan belajarnya. Faktor ini meliputi kecerdasan, motivasi belajar, serta

kondisi fisik dan kesehatan.

b. Faktor dari luar (eksternal) yakni faktor yang berasal dari luar diri peserta

didik yang  mempengaruhi hasil belajar yaitu, keluarga, sekolah dan

masyarakat.

Berdasarkan  uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi

hasil belajar dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor

internal merupakan faktor yang dimiliki dari dalam diri siswa motivasi,

kecerdasan, dan bakat. Sedangkan faktor dari luar atau eksternal yaitu faktor yang

berasal dari luar seperti keluarga, sekolah dan masyarakat.

4. Prinsip Penilaian Hasil Belajar

Menurut Nuryani (2012:150) Penilaian atau pengukuran hasil belajar sering

dikaitkan dengan penilaian normatif dan penilaian sumatif, sementara penilaian

yang melalui proses belajar dikenal dengan assesmen. Menurut Rusman (2011:13)

bahwa penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk

mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai

bahan penyusunan laporan kemajuan hasil  belajar dan memperbaiki proses

pembelajaran.
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Prinsip-prisip dalam penilaian hasil belajar berdasarkan PP Nomor 19 tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaiberikut:

a. Valid/Sahih
Penilaian hasil belajar oleh pendidik harus mengukur pencapaian
kompetensi yang ditetapkan dalam standar isi (standar kompetensi dan
kompetensi dasar) dan standar kompetensi lulusan. Penilaian valid berarti
menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai
untuk mengukur kompetensi.

b. Objektif
Penilaian   hasil belajar peserta didik   hendaknya tidak dipengaruhi
oleh subyektivitas penilai, perbedaan latar belakang agama,sosial/ekonomi,
budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional.

c. Transparan/terbuka
Penilaian hasil belajar oleh pendidik bersifat terbuka artinya prosedur
penilaian, kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan terhadap hasil
belajar peserta didik dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.

d. Adil
Penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik
karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku,
budaya, adatistiadat, status sosial ekonomi,dan gender.

e. Tematik
Penilaian hasil belajar oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang
tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.

f. Menyeluruh dan berkesinambungan
Penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi
dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk
memantau   perkembangan   kemampuan pesertadidik.

g. Bermakna
Penilaian hasil belajar oleh  pendidik hendaknya mudah dipahami,
mempunyai arti, bermanfaat, dan  dapat ditindak lanjuti oleh semua pihak,
terutama guru, peserta didik, dan orang tua serta masyarakat.

h. Sistematis
Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berencana dan bertahap
dengan mengikuti langkah-langkah baku.

i. Akuntabel
Penilaian hasil belajar oleh pendidik dapat dipertanggung jawabkan, baik dari
segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.
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j.    Beracuan kriteria

Penilaian hasil belajar oleh pendidik berdasarkan cakupan kompetensi yang

ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip penilaian hasil

belajar adalah penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk

mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Selain itu, sebagai tolak

ukur untuk mengetahui perkembangan hasil belajar peserta didik,serta

merencanakan upaya yang perlu dilakukan guru dalam meningkatkan hasil belajar

peserta didik. Prinsip penilaian hasil belajar dalam penelitian ini adalah valid,

objektif, adil, tematik, sistematis, akuntabel dan beracuan kriteria.

5. Teknik Penilaian Hasil Belajar

Penilaian hasil belajar dapat menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai

dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Ditinjau dari tekniknya, penilaian

dibagi menjadi dua yaitu tes dan nontes (Winkel WS, 2012:548-550).

a. Teknik Tes

Teknik tes merupakan teknik yang digunakan melaksanakan tes berupa

pertanyaan harus dijawab, pertanyaan  harus ditanggapi atau tugas harus

dilaksanakan oleh orang yang dites. Dalam hal tes hasil belajar yang hendak

diukur adalah kemampuan peserta didik dalam menguasai pelajaran yang

disampaikan meliputi aspek  pengetahuan dan keterampilan. Berdasarkan alat

pelaksanaannya secara garis besar alat penilaian dengan teknik tes dapat

dikelompokkan sebagai berikut:
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1) Tes Tertulis

Tes tertulis adalah suatu teknik penilaian yang menuntut jawaban secara

tertulis, baik berupa pilihan maupun isian. Tes tertulis dapat digunakan pada

ulangan harian atau ulangan tengah dan akhir semester atau ulangan kenaikan

kelas. Tes tertulis dapat berbentuk pilihan ganda, menjodohkan, benar-salah,

isian singkat, atau uraian (essay).

2) Tes Lisan

Tes lisan adalah teknik  penilaian hasil   belajar yang pertanyaan dan

jawabannya atau pernyataannya atau tanggapannya disampaikan   dalam

bentuk lisan   dan spontan. Tes jenis ini memerlukan daftar pertanyaan dan

pedoman penskoran.

3) Tes Praktik/Perbuatan

a. Tes praktik/perbuatan adalah teknik  penilaian hasil belajar yang menuntut

peserta didik mendemontrasikan kemahirannya atau menampilkan hasil

belajarnya dalam bentuk unjuk kerja.

b. Teknik Non Tes

Teknik non tes merupakan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran

terutama mengenai karakteristik, sikap, atau  kepribadian.

Menurut Sukardi (2008:17-21) ada dua macam teknik yang dapat digunakan

dalam melaksanakan evaluasi, yaitu teknik tes dan teknik non tes. Teknik tes

meliputi tes lisan, tes tertulis dan tes perbuatan. Tes lisan dilakukan dalam bentuk

pertanyaan lisan di kelas yang dilakukan pada saat pembelajaran di kelas

berlangsung atau di akhir pembelajaran. Tes tertulis adalah tes yang dilakukan

tertulis, baik pertanyaan maupun jawabannya. Sedangkan tes perbuatan atau tes
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unjuk kerja adalah tes yang dilaksanakan dengan jawaban menggunakan

perbuatan atau tindakan.

Berdasarkan  uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian adalah proses

memberikan atau menentukan nilai kepada siswa tertentu berdasarkan suatu

kriteria tertentu. Teknik penilaian hasil belajar dalam penelitian ini berupa tes

tertulis yaitu suatu teknik penilaian yang menuntut jawaban secara tertulis,berupa

pilihan jawaban.

E. Kajian tentang Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Menurut Prof. Soemantri dalam Sofa (2010:2) bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial

(IPS) adalah bidang studi yang terdiri dari bagian-bagian ilmu sosial yang

dipadukan untuk keperluan pendidikan disekolah. IPS adalah pelajaran ilmu-ilmu

sosial yang disederhanakan untuk pendidikan SD, SLTP, SLTA. Penyederhanaan ini

mengandung arti menurunkan tingkat kesukaran ilmu-ilmu sosial sesuai dengan

kematangan berfikir siswa-siswi sekolah dasar dan lanjutan, dan mempertautkan serta

memadukan bahan cabang ilmu – ilmu sosial dan kehidupan masyarakat sehingga

menjadi pelajaran yang mudah dicerna.

Hal senada juga didefenisikan oleh Winataputra (2003:123) bahwa Pendidikan

IPS adalah suatu penyederhanaan ilmu-ilmu sosial, idiologi  negara dan disiplin

ilmu lainnya serta masalah-masalah sosial lainnya terkait yang diorganisasikan

dan disajikan secara ilmiah dan pisikologis untuk tujuan pendidikan pada tingkat

dasar dan menengah. Sedangkan pakar lain menyebutkan bahwa pendidikan IPS
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adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu – ilmu sosial dan

humonaria, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan

secara ilmiah dan pedagogis atau pisikolog untuk tujuan pendidikan (Sapriya

2008:9).

Berdasarkan  paparan daripara ahli di atas dapat disimpulkan bahwa IPS

merupakan hasil kombinasi atau perpaduan dari sejumlah mata pelajaran ilmu

sosial yang mempelajari manusia dalam interaksinya dengan alam lingkungannya

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mata pelajaran IPS di sekolah dasar berisi

materi  Antropologi, Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi yang disajikan

secara terpadu dalam pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan,

pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam

memasuki kehidupan masyarakat yang dinamis serta menjadi WNI yang

demokratis, bertanggung jawab dan tercapainya tujuan pendidikan sehingga

mampu menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan masyarakat yang

selalu berkembang.

2. Fungsi dan Peranan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Dengan pendidikan IPS, dapat membentuk sikap sosialnya agar siswa tersebut

memahami masalah-masalah sosial dari sudut disiplin ilmu pengetahuan dari

semua bidang disiplin pendidikan ilmu sosial yang ada hubungannya dengan

pemahaman dan pemecahan-pemecahan masalah lingkungan. Selain itu juga

dibina sikap mampu menanggapi pemecahan persoalan sendiri maupun secara

bersama-sama. Kesimpulannya ialah dengan  pengajaran IPS,  dapat membentuk
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siswa  dalam hal sikap sosialnya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan

(Gunawan, 2009:40-41), antara lain:

a. Siswa menjadi sumber pemikir utama
Bagaimana intelektual skillnya dibentuk, bagaimana membentuk
kemampuannya menanggapi  dan memecahkan masalah sosial dan
lingkungan. Selanjutnya dalam  kegiatan belajar mengajar pendidikan IPS,
agar siswa lebih banyak diaktifkan.

b. Siswa diintegrasikan dengan lingkungan (sosial, fisik, geografis, kultural)
dengan tujuan membina menjadi manusia sosial yang rasional serta
bertanggungjawab terhadap diri dan kehidupan bersama. Diintegrasikan
disini maksudnya ialah selalu dihubungkan dengan keadaan yang nyata,baik
kejadian di alam sekitarnya, kegiatan ditempat lain ataupun  kejadian di
masa yang lampau.

c. Siswa dibina menjadi    warga negara    yang mampumembudayakan
lingkungan menurut nilai-nilai masyarakat Pancasila, sehingga diharapkan
terciptanya masa depan yang cemerlang.

d. Membina siswa agar menjadi manusia yang secara fisik dan mental
menyadari hak dan tanggungjawabnya sebagai insan Illahi, insan sosial dan
insan  bernegara.

e. Melalui berbagai latihan, siswa dibina kemampuannya menganalisis,
memahami dan memecahkan masalah-masalah sosial baik secara sendiri
maupun bersama-sama.

Dengan latihan-latihan memahami masalah-masalah sosial dari berbagai sudut

pendidikan ilmu sosial sejak kecil, akhirnya siswa terbiasa menganalisa masalah-

masalah sosial secara interdisplin dan dapat menemukan jalan keluarnya.

Pendidikan IPS menunjukkan bagian yang tak pernah terpisahkan dari sistem

pendidikan pada umumnya. Sebagaimana diatur oleh UU No. 22 tahun 2006

beserta peraturan pelaksanaannya pada berbagai jenjang pendidikan di Indonesia.

Fungsi Pendidikan IPS adalah:

a. Membentuk dan Meneruskan Nilai-nilai Moral/Etik

Pancasila dan UUD 1945 sebagai “nilai sentral”nya, maka harus melakukan

penetrasi (perembesan) terhadap tujuan, bahan pendidikan dan kegiatan

pendidikan lainnya. Namun yang dilahirkannya adalah manusia
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Indonesia yang memiliki  kekuatan moral, mental, intelektual dan spiritual.

Tegasnya manusia Indonesia yang memiliki dan mengamalkan  nilai-nilai

universal dan nasional dari Pancasila, nasionalisme dan patriotisme yang

positif konstruktif, nilai-nilai budaya tradisional bangsa yang masih relevan,

dan menunjang    usaha  peningkatan  pembangunan, serta  ketahanan

nasional.

b. Pembentukan Watak dan Mental Pembangunan

Pendidikan IPS diharapkan ikut memberikan kontribusi dalam bentuk watak

yang kuat, mandiri, percaya diri, tidak kenal menyerah, suka bekerja keras,

mempunyai dedikasi dan komitmen, keberanian berkompetisi, kedisplinan

sebagai perwujudan kualitas yang perlu ditumbuh kembangkan. Harapan

menjadi peserta  didik memiliki watak dan mental pembangunan yang

berkualitas  baik, diperlukan disiplin hidup, yaitu kebiasaan hidup dalam

lingkungan yang tertib dan tentram. Pendidikan IPS akan ikut menanamkan

kepada peserta didik untuk mengatur dan mengendalikan dirinya.

c. Pembentukan dan Peningkatan Kecerdasan Individu dan Masyarakat

Pendidikan IPS seharusnya menitik beratkan kepada cara-cara yang dapat

menumbuh kembangkan kemampuan inisiatif, kreativitas, intelektualitas, watak

pribadinya. Sementara guru dan lingkungan belajar yang ada diharapkan mendorong

dan mengarahkannya.

Dengan demikian ilmu sosial, kita kenalkan siswa kepada keadaan lingkungan

sosial serta  keadaan lingkungan fisik atau geografis yang selalu berubah, jadi

siswa harus melihat hal tersebut dengan senyata- nyatanya sehingga timbul sikap

rasional dan bertanggung jawab terhadap masa depan masyarakat, bangsa dan
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negaranya. Sikap kompleks dan dinamis dari masyarakat dapat dipelajari dengan

menggunakan konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu  pengetahuan yang ada

dan lingkungan pendidikan ilmu sosial, yaitu dengan pendekatan interdisiplin.

3. Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Tujuan pembelajaran IPS membantu para siswa selaku warga negara

mengembangkan sikap kritisnya secara rasional yang hasilnya nanti tidak hanya

bermanfaat untuk dirinya sendiri dan keluarga tetapi bisa berguna bagi

masyarakat luas, Negara dan Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk tanggung

jawab kita sebagai warga. Berpikir kritis juga diperlukan bagi siswa agar mampu

menjadi siswa yang kreatif dan bertanggung jawab (Zamroni, 2003:6). Menurut

Sumantri (2001:43) bahwa tujuan IPS di sekolah adalah menumbuhkan nilai-

nilai kewarganegaraan, moral ideologi negara dan agama. Lebih lanjut menurut

Sumantri bahwa tujuan IPS adalah agar siswa memahami dan menghargai nilai,

moral, dan budaya masyarakat setempat kesadaran siswa terhadap hak dan

kewajiban seorang warga Negara. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional  Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan

dasar   dan menengah (2006:137) disebutkan bahwa mata pelajaran IPS bertujuan

agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan
lingkungan.

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,
inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalamkehidupan sosial.

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan
kemanusiaan.

d. Memiliki  kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetensi
global  dalam masyarakat, yang majemuk ditingkat lokal, nasional dan
global.
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Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan IPS

adalah usaha membentuk warga negara untuk menjadi manusia yang memiliki

tanggung jawab, pengetahuan,   kemampuan berpikir kritis dan kreatif, mampu

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, keterampilan sosial serta

kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, sehingga menjadi manusia

yang siap dalam menghadapi kemajuan jaman yang terus berkembang.

4. Ruang Lingkup Pembelajaran IPS

Ilmu pengetahuan sosial merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu

sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum,  dan budaya

(Trianto, 2010:171).Dalam KTSP 2006 telah dipaparkan bahwa lingkup mata

pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut:(a)manusia, tempat dan

lingkungan, (b)waktu, berkelanjutan dan perubahan, (c)sistem sosial dan budaya,

dan (d)perilaku ekonomi dan kesejahteraan (Depdiknas, 2006:102). Hal tersebut

memberikan informasi bahwa dalam pembelajaran IPS harus menggunakan

metode pembelajaran yang menarik, inovatif serta mampu memotivasi peserta

didik untuk aktif mengikuti pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat

tercapai.

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam

proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di

masyarakat, sehingga siswa diarahkan untuk dapat menjadi warga negara

Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta

damai. Oleh sebab itu diperlukan upaya kemampuan  guru supaya content (isi)

dari  pembelajaran IPS dapat tersampaikan kepada siswa dengan baik, sehingga
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siswa akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang

ilmu tersebut. Guru juga dalam hal ini hendaknya mampu mengkorelasikan

berbagai komponen penyusun IPS tersebut menjadi satu kesatuan utuh yang

merupakan bagian dari ruang lingkup dari pembelajaran IPS agar dapat berjalan

baik dan selaras jika diterapkan dalam proses belajar mengajar terhadap siswa.

5. Pembelajaran IPS SD dengan Model Pembelajaran Snowball

Throwing

Mata  pelajaran IPS adalah mata  pelajaran yang mengaitkan tujuan

pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, maka dalam proses pembelajarannya

diperlukan  penanaman  pemahaman bukan  penanaman hafalan. Proses belajar

mengajar pada kenyataannya masih didominasi oleh pendekatan ekspositoris,dan

penggunaan metode ceramah. Model pembelajaran Snowball Throwing

merupakan salah satu strategi pembelajaran yang diterapkan pada review

pembelajaran, sehingga dapat membantu siswa mengingat  kembali materi

yang telah dipelajari. Model pembelajaran Snowball Throwing juga merupakan

salah satu model dalam pembelajaran kooperatif dimana cara pembelajaran

dengan cara diskusi atau kelompok dengan permainan yang terdiri dari 5 sampai

6 orang siswa.

Model pembelajaran Snowball Throwing merupakan  pembelajaran yang dapat

digunakan untuk memberikan konsep pemahaman materi yang sulit kepada siswa

serta dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan

kemampuan siswa dalam materi tersebut. Menurut Sujarwo (2010:5) pada sisi
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lain, model pembelajaran juga diartikan sebagai suatu bentuk rencana mengajar

yang memperlihatkan pola pembelajaran tertentu, dalam pola tersebut dapat

terlihat kegiatan guru, siswa,sumber belajar yang digunakan dalam mewujudkan

kondisi belajar siswa. Dalam pola pembelajaran, model pembelajaran terdapat

karakteristik berupa rentetan atau tahapan kegiatan guru-siswa dalam peristiwa

pembelajaran atau yang dikenal sintaks.

Selain itu, dalam model pembelajaran Snowball Throwing terdapat sintaks yang

harus dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran ini (Trianto, 2010:7),

antaralain:

a. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan.
b. Guru membentuk  kelompok-kelompok  dan di  dalam setiap kelompok

terdapat ketua kelompok.
c. Masing-masing ketua kelompok kemudian menjelaskan materi yang

diajarkan kepada teman-temannya.
d. Kemudian masing-masing  kelompok diberikan satu lembar kertas

kerja,untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yangmenyangkut materi
yang sudah dijelaskan oleh masing-masing ketua kelompok.

e. Kemudian kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu
kelompok ke kelompok yang lain selama ± 15menit.

f. Setelah kelompok mendapat satu bola/satu pertanyaan, maka diberikan
kesempatan  kepada  kelompok  untuk menjawab pertanyaan yang tertulis
dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian.

g. Refleksi.
h. Penyampaian kesimpulan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa penerapan model pembelajaran Snowball

Throwing dalam pembelajaran IPS siswa SD kelas V merupakan pola

pembelajaran dalam melatih siswa untuk lebih tanggap menerima pesan dari

siswa lain, dan menyampaikan  pesan tersebut kepada temannya dalam satu

kelompok. Sesuai dengan karakteristik anak dan IPS SD, maka dalam penerapan

model pembelajaran Snowball Throwing ini siswa akan dilatih, agar siswa lebih



30

tanggap menerima pesan dari orang lain, dan menyampaikan pesan tersebut

kepada temannya dalam satu kelompok serta menumbuhkan rasa peduli dan

tanggung jawab kepada sesama anggota kelompok. Diharapkan penerapan model

pembelajaran Snowball Throwing ini dapat meningkatkan hasil belajar IPS di

kelas V SD Negeri 2 Kupang Teba serta dapat meningkatkan kinerja guru.

Penilaian kinerja guru yang diamati meliputi indikator yang diambil dari IPKG

pelaksanaan kegiatan yaitu:

1. Mempersiapkan siswa untuk belajar

2. Melakukan kegiatan apersepsi

3. Menunjukan penguasaan materi

4. Mengaitkan materi dengan hal-hal yang relevan

5. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang dicapai

6. Melaksanakan pembelajaran secara runtun

7. Menguasai kelas

8. Melaksanakan pembelajaran sesuai alokasi waktu yang drencanakan

9. Menumbuhkan kecerian siswa dalam belajar

10. Melakukan penilaian akhir sesuai tujuan

11. Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara baik dan benar

12. Melakuakn refleksi dan tindak lanjut

F. Kerangka Pikir

Pembelajaran yang bermakna akan membawa siswa pada pengalaman belajar

yang mengesankan. Pengalaman yang diperoleh siswa akan semakin berkesan

apabila proses pembelajaran yang diperolehnya merupakan hasil dari pemahaman
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dan penemuannya sendiri. Dalam konteks ini siswa mengalami dan

melakukannya sendiri. Proses pembelajaran yang berlangsung melibatkan siswa

sepenuhnya untuk merumuskan sendiri suatu konsep. Keterlibatan guru hanya

sebagai fasilitator dan moderator dalam proses pembelajaran tersebut.

Tujuan dari pendidikan IPS pada dasarnya adalah untuk mendidik dan memberi

bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan

bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya, serta berbagai bekal siswa untuk

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan   pengertian

dan tujuan   dari  pendidikan IPS, tampaknya dibutuhkan suatu pola

pembelajaran yang mampu menjembatani tercapainya tujuan tersebut.

Kemampuan dan keterampilan guru dalam memilih dan menggunakan berbagai

model, metode dan strategi pembelajaran senantiasa terus ditingkatkan agar

pembelajaran pendidikan IPS benar-benar mampu mengondisikan upaya

pembekalan kemampuan dan keterampilan dasar bagi peserta didik untuk

menjadi manusia dan warga negara yang baik. Hal ini dikarenakan pengondisian

iklim belajar merupakan aspek penting bagi tercapainya tujuan pendidikan.

Hasil belajar adalah tingkat keberhasilan peserta didik setelah menempuh proses

pembelajaran tentang materi tertentu, yakni tingkat penguasaan, perubahan

emosional, atau perubahan tingkah laku yang dapat diukur dengan tes tertentu

dan diwujudkan dalam bentuk nilai atau skor. Bermacam-macam faktor yang

dapat menentukan keberhasilan belajar siswa dikelas diantaranya dipengaruhi

oleh penerapan model pembelajaran dengan menerapkan model yang berbeda,

maka akan didapatkan hasil belajar yang berbeda pula, sehingga akan dapat

dibandingkan model yang mana yang menghasilkan hasil yang lebih baik.
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Penerapan model pembelajaran Snowball Throwing yang sesuai menyebabkan

siswa berperan aktif dan kreatif dalam pembelajaran IPS siswa kelas V SD

Negeri 2 Kupang Teba.

Penerapan model  pembelajaran Snowball Throwing, memberi kesempatan  pada

siswa untuk lebih  kreatif  dan aktif dalam proses pembelajaran di kelas.

Siswa akan tertarik untuk belajar karena tidak hanya duduk di kelas untuk

melihat dan mendengarkan keterangan dari guru, akan tetapi siswa dapat

mengembangkan keterampilan menyimpulkan isi berita atau informasi yang

diperoleh siswa dalam konteks nyata dan situasi bersifat kompleks. Selain itu,

siswa melalui pembelajaran terpadu   dengan menggunakan prosesyang saling

berkaitan dalam situasi dan konteks komunikasi alamiah baik sosial, sains,

hitungan, dan lingkungan pergaulan.

G. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pikir di atas, maka peneliti menentukan

hipotesis tindakan dalam penelitian ini sebagai berikut: apabila dalam kegiatan

pembelajaran IPS menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing dengan

langkah-langkah yang tepat dan benar maka dapat meningkatkan hasil belajar IPS

siswa kelas V SDN 2 Kupang Teba Bandar Lampung.
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III. METODE PENELITIAN

A.  Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (classroom action research)

yang dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif. Artinya peneliti tidak

melakukan penelitian sendiri namun bekerjasama dengan guru kelas yang lain.

Secara partisipasif  bersama-sama dengan mitra peneliti akan melaksanakan

penelitian ini langkah demi langkah (Madya, 2006:51–52). Penelitian ini

menciptakan kolaborasi atau partisipasi antara peneliti dan guru pendamping.

Peneliti terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil

penelitian berupa laporan. Dengan demikian sejak perencanaan, pelaksanaan,

observasi dan refleksi peneliti senantiasa terlibat, selanjutnya peneliti memantau,

mencatat dan mengumpulkan data, lalu menganalisis data serta berakhir dengan

melaporkan hasil penelitian.

Peran seorang guru disini sangatlah penting, karena guru tidak hanya berperan

sebagai pengajar saja akan tetapi disini guru juga berperan sebagai pihak peneliti,

yang mana harus dapat memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam

kelas serta meningkatkan pengembangan profesinya. Penelitian ini bertujuan

untuk memperbaiki  kualitas pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa.

Penelitian ini dilaksanakan dalam siklus tindakan, dimana pelaksanaannya terdiri
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dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan

refleksi.

B.   Desain Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan  dalam siklus tindakan, yang mana pada siklus

tersebut siklus terdiri dari dari empat langkah (Arikunto, 2008:6) sebagai berikut:

(1) perencanaan yaitu merumuskan masalah, menentukan tujuan dan metode

penelitian serta membuat rencana tindakan, (2) tindakan yang dilakukan sebagai

upaya perubahan yang dilakukan, (3) observasi, dilakukan secara sistematis

untuk mengamati hasil atau dampak tindakan terhadap proses belajar mengajar,

(4) refleksi, yaitu mengkaji dan mempertimbangkan hasil dampak tindakan yang

dilakukan. Secara umum alur pelaksanaan tindakan  kelas  dalam  penelitian ini

digambarkan sebagai berikut:

Gambar  1. Alur Pelaksanaan Tindakan dalam Penelitian Tindakan
Kelas Arikunto, 2008:6)

Dan seterus nya ..

Perencanaan

SIKLUS IRefleksi Pelaksanaan

Pengamatan

Perencanaan

SIKLUS IIRefleksi Pelaksanaan

Pengamatan
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Prosedur Penelitian Tindakan Kelas (PTK) oleh peneliti dibuat dengan tahapan

sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan guru sebelum melaksanakan pembelajaran

adalah bertujuan untuk memperlancar jalannya pembelajaran yang mana

perencanaan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Guru mempersiapkan sumber media belajar dan alat-alat peraga yang akan
digunakan dalam pembelajaran IPS.

2) Guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan
model pembelajaran Snowball  Throwing serta cara penilaian dalam
pembelajaran.

3) Guru   menyusun   instrumen   pengumpulan   data   berupa   pedoman
observasi

4) Guru  memberitahukan  dan  memberikan  pengarahan  pada  siswa
tentang model pembelajaran Snowball Throwing yang akan diterapkan
pada siswa.

5) Dalam satu siklus dilaksanakan dalam dua pertemuan.

2. Pelaksanaan Tindakan

Pada pelaksanaan tindakan ini, peneliti menerapkan proses pembelajaran

dengan menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing pada

pembelajaran IPS kelas V SDN 2 Kupang Teba.

Adapun kegiatan pembelajaran tersebut terdiri dari kegiatan pendahuluan,

kegiatan inti dan kegiatan penutup. Berikut tahapan kegiataannya adalah:

a. Kegiatan Pendahuluan

Kegiatan pendahuluan diawali dengan 4 komponen yaitu :

1) Menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan.

2) Apersepsi

3) Motivasi

4) Menyampaikan tujuan pembelajaran.
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b. Kegiatan Inti

1) Siswa menerima  penjelasan materi   dengan media  gambar beberapa usaha

dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

2) Siswa membentuk  kelompok-kelompok dan masing-masing ketua kelompok

menemui guru untuk mendapatkan penjelasan tentang materi.

3) Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing- masing

kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya

sambil berdiskusi.

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 siswa ke

siswa yang lain selama 10 menit.

6) Setelah siswa dapat satu bola diberikan kesempatan kepada siswa untuk

menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut

secara bergantian.

c. Kegiatan Penutup

1) Siswa menyimpulkan materi  pembelajaran dengan bimbingan guru.

2) Guru menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan berikutnya.

3. Observasi

Observasi ini dilakukan dalam setiap pelaksanaan siklus, yang mana kegiatan

yang dilakukan guru dalam tahap observasi ini adalah:

a. Guru memperhatikan siswa selama pembelajaran berlangsung, serta

memberikan bantuan  pada siswa yang mengalami kesulitan  dalam

pembelajaran.
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b. ada waktu guru memperhatikan dan mengamati siswa, guru mencatat

kejadian-kejadian yang terjadi dalam pembelajaran tersebut serta mencatat

kualitas kinerja siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru.

c. Pengamatan yang dilakukan pada sik.lus 1 sangat berpengaruh pada

perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan pada siklus selanjutnya.

Untuk itu hasil pengamatan pada siklus 1 akan segera didiskusikan bersama

teman guru untuk mencari alternatif-alternatif  pemecahan yang terbaik

pada kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus 2, ini dilakukan agar

kekurangan tersebut tidak lagi terulang pada siklus berikutnya.

4.   Analisis dan Refleksi

Data yang diperoleh pada tahap observasi, selanjutnya dikumpulkan untuk

dianalisis, dengan begitu pihak guru dapat merefleksi diri apakah dengan model

pembelajaran IPS yang sudah dilaksanakan dapat memberikan peningkatan

terhadap aktivitas belajar siswa. Semua data tersebut digunakan sebagai acuan

untuk membuat  perubahan  dan perbaikan pembelajaran IPS pada siklus

berikutnya, agar penerapan pembelajaran IPS selanjutnya dapat diterapkan lebih

sempurna lagi.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 2 Kupang Teba yang

berjumlah 30 orang siswa yang terdiri dari  19 orang laki-laki dan 11 orang

perempuan pada Semester II Tahun Pelajaran 2016/2017. Objek dalam penelitian
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ini adalah peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS yang

difasilitasi dengan model pembelajaran Snowball Throwing.

D. Lokasi dan  Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Kupang Teba, yang beralamatkan di

Jalan Cipto Mangun Kusumo No 95 Teluk Betung Utara Bandar Lampung.

E. Teknik Pengumpulan  Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara yaitu:

1. Non Tes yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara observer melalui

lembar pengamatan  aktivitas belajar siswa dan kinerja guru selama proses

pembelajaran berlangsung dimana kegiatan ini diobservasi oleh teman sejawat

dan guru.

2. Tes yaitu  soal – soal test hasil belajar siswa  berbentuk  pilihan  ganda yang

dilaksanakan di tiap akhir siklus atau setelah mengikuti kegiatan pembelajaran

F. Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2008:101) instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang

digunakan oleh peneliti, dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih

mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti cermat, lengkap dan sistematis,

sehingga lebih mudah untuk diolah. Suatu instrumen penelitian dikatakan valid

apabila alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid

(Sugiyono, 2007: 348). Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk

mengukur apa yang hendak diukur. Dengan menggunakan instrumen yang valid,
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maka hasil penelitian menjadi valid. Sebagaimana telah dijelaskan   pada

bagian terdahulu, bahwa instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian

ini adalah tes tentang hasil belajar IPS. Validitas yang digunakan adalah content

validity (validitasi) dan validitas konstruk. Adapun instrumen yang digunakan

dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tes

Tes berupa soal pilihan ganda yang berupa pertanyaan tentang materi

dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam materi

pembelajaran IPS, yaitu menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam

mempersiapkan kemerdakaan Indonesia.

Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen Tes

No INDIKATOR
ESENSIAL

INDIKATOR SOAL
JENJANG KOGNITIF NOMOR

SOALCI C2 C3 C4 C5 C6
1. Menceritakan

kekalahan jepang
pada perang pasifik

Menyebutkan nama
lain perang pasifik

√ 1

Mengidetifikasi awal
kekalahan jepang pada
perang pasifik

√ 2

Menyebutkan tindakan
jepang dalam
mengantisipasi
kekalahan pada perang
pasifik

√ 3,4

2.
Menyebutkan
persiapan
kemerdekaan
Indonesia oleh
BPUPKI

Menyebutkan
informasi penting
seputar awal
pembentukan BPUPKI

√ 5,6,7

Mendaftar nama-nama
dalam susunan
keanggotaan BPUPKI

√ 8

Menyebutkan
persidangan yang
dilakukan BPUPKI

√ 9

3. Menyebutkan
persiapan
kemerdekaan
Indonesia oleh PPKI

Menyebutkan
informasi penting
seputar awal
pembentukan BPUPKI

√ 10, 11,12

Mendaftar nama-nama
dalam susunan
keanggotaan PPKI

√

13

Menyebutkan
persidangan yang
dilakukan PPKI

√ 14

4. Menceritakan
perlunya perumusan
dasar negara sebelum
kemerdekaan
Indonesia

Menyebutkan nilai-
nilai kepribadian
bangsa yang perlu √ 15
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5.

Menceritakan proses
perumusan dasar
negara

Menyebutkan tokoh-
tokoh yang
mengajukan konsep
dasar

√ 16

Menyebutkan nama
panitia yang
merumuskan UUD

√ 17

6.
Menyebutkan
rumusan dasar negara
yang diusulkan oleh
tokoh-tokoh
perjuangan dalam
mempersiapkan
kemerdekaan
Indonesia.

Membedakan rumusan
dasar negara yang
diajukan oleh tokoh-
tokoh

√ 18,19

Menyebutkan rumusan
dasar negara yang
disetujui oleh panitia
sembilan dalam
piagam jakarta

√ 20

2. Pedoman Observasi

Lembar observasi digunakan untuk mengetahui aktivitas selama proses

pembelajaran baik yang ditunjukkan oleh guru maupun siswa sesuai dengan

indikator-indikator yang telah ditentukan.

a) Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG)

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data kinerja guru adalah

sebagai berikut.

Tabel 3. Instrumen Penilaian Kinerja Guru.

Aspek yang diamati Skor
Kegiatan Pendahuluan
Apersepsi dan Motivasi
1 Mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman

siswa atau pembelajaran sebelumnya.
1 2 3 4 5

2 Mengajukan pertanyaan menantang. 1 2 3 4 5
3 Menyampaikan manfaat dan tujuan pembelajaran. 1 2 3 4 5
4. Mendemonstrasikan sesuatu yang berkaitan dengan materi

pembelajaran
1 2 3 4 5

Aspek yang Diamati Skor
Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan
1 Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai siswa 1 2 3 4 5
2 Menyampaikan rencana kegiatan misalnya, individual, kerja

kelompok, dan melakukan observasi.
1 2 3 4 5

Kegiatan Inti
Penugasan materi Pelajaran
1 Kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran. 1 2 3 4 5
2 Kemampuan mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang

relevan, perkembangan iptek dan kehidupan nyata.
1 2 3 4 5
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3 Menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan tepat. 1 2 3 4 5
4 Menyajikan secara sistematis 1 2 3 4 5
Penerapan Model pembelajaran Snowball Throwing
1 Menumbuhkan minat belajar siswa dengan menunjukan gambar

para pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia
1 2 3 4 5

2 Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya
(mengkomunikasikan)

1 2 3 4 5

3 Membimbing siswa untuk membentuk kelompok diskusi agar
dapat menemukan dan mengumpulkan informasi,dan fakta.

1 2 3 4 5

4 Menjelaskan materi dan langkah –langkah kegiatan pembelajaran
snowbal throwingserta memberikan kesempatan kepada ketua
kelompok untuk berdiskusi dengan kelompoknya

1 2 3 4 5

5 Membimbing siswa saat membuatpertanyaan dan menjawab
pertanyaan sesuai materi yang diberikan

1 2 3 4 5

6 Membimbing siswa untuk membuat kesimpulan hasil belajar. 1 2 3 4 5

7 Memberikan apresiasi yang positif terhadap usaha siswa selama
proses pembelajaran.

1 2 3 4 5

Pemanfaatan Sumber Belajar/Media dalam Pembelajaran
1 Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar. 1 2 3 4 5
2 Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan model

pembelajaran.
1 2 3 4 5

3 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan sumber belajar. 1 2 3 4 5
4 Melibatkan siswa dalam penerapan model pembelajaran 1 2 3 4 5
Pemanfaatan Siswa dalam Pembelajaran
1 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa melalui interaksi antara

guru, siswa dan sumber belajar.
1 2 3 4 5

2 Merespon positif partisipasi siswa. 1 2 3 4 5
3 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa. 1 2 3 4 5
4 Menumbuhkan kecerian dan antusiasme siswa dalam belajar. 1 2 3 4 5
Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam Pembelajaran
1 Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar 1 2 3 4 5
2 Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar 1 2 3 4 5
Kegiatan Penutup
Menutup pembelajaran
1 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan lancar

melibatkan siswa
1 2 3 4 5

2 Memberikan tes tertulis 1 2 3 4 5
3 Melaksanakn tindak lanjut dengan memberikan arahan kegiatan

berikutnya dan tugas di rumah.
1 2 3 4 5

Jumlah Nilai
Nilai Rata-rata
Kategori

(Sumber: Kemendikbud, 2014:130-132)

Tabel 4. Rubrik Penilaian Kinerja Guru
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Skor Kategori Indikator

5 Sangat baik
Aspek yang diamati dilaksankan oleh guru dengan
sangat baik, guru melakukan dengan sempurna dan
tanpa kesalahan.

4 Baik
Aspek yang diamati dilaksankan oleh guru dengan
baik, guru melakukan dengan dua kesalahan.

3 Cukup baik
Aspek yang diamati dilaksanakan oleh guru dengan
cukup baik, guru melakukan dengan tiga kesalahan.

2 Kurang
Aspek yang diamati dilaksankan oleh guru dengan
kurang baik, guru melakukan dengan lebih dari
lima kesalahan.

1
Sangat
kurang

Aspek yang tidak dilaksankan oleh guru.

(Sumber: Poerwanti, 2008:7.8)

a) Lembar Observasi Hasil Belajar Afektif Siswa

Lembar penilaian afektif ini digunakan untuk mengetahui karakter setiap

siswa selama proses pembelajaran dengan dua indikator yaitu: (1)

Partisipasi, dan (2) Percaya diri. Berikut indikator penilaiannya:

Sikap Partisipasi indikatornya

1. Ikut mengajukan pertanyaan pada saat kegiatan pembelajaran

2. Merespon aktif pertanyaan lisan yang diberikan

3. Mengikuti semua tahapan pembelajaran sesuai aturan

4. Tanggap dalam instruksi yang diberikan

Sikap Percaya diri

1. Berani bertanya atau menjawab pertanyaan

2. Berani menyatakan pendapat

3. Mampu membuat keputusan dengan cepat

4. Berani persentasi kedepan kelas

Tabel 5. Lembar observasi hasil belajar afektif siswa

No Nama siswa
Sikap yang dinilai Jumlah

Partisipasi Percaya Diri
1 2 3 4 1 2 3 4

1.
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2.
3.
dst
Jumlah

Adapun  penilaian siswa pada penilaian afektif dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 6. Rubrik penilaian hasil belajar afektif siswa
Nilai Katagori Indikator

4 Sangat baik Apabila siswa melakukan semua indikator
3 Baik Apabila siswa melakukan tiga indikator
2 Cukup baik Apabila siswa melakukan dua indikator
1 Kurang baik Apabila siswa melakukan satu indikator

(Sumber: Rusman, 2014:98)

b) Lembar Observasi Hasil Belajar Psikomotor Siswa

Instrumen untuk memperoleh data hasil psikomotor adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Lembar observasi hasil belajar psikomotor siswa

No Nama
siswa

Aspek yang dinilai Jumlah

Bertanya Bekerjasama Berdiskusi Berkomunikasi

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1
2
3
Dst

Jumlah

Indikator Keterampilan Bertanya

1. Siswa menuliskan pertanyaan pada bola kertas dengan tulisan yang  jelas

2. Siswa bertanya dengan lantang dan percaya diri

3. Siswa berbicara dengan bahasa yang santun

4. Siswa fokus bertanya tentang topik permasalahan

Indikator Keterampilan Bekerjasama

1. Bersedia membantu anggota kelompoknya

2. Saling berkontribusi baik tenaga maupun pemikiran
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3. Bersama-sama mendorong anggota kelompok lainnya untuk mencapai

tujuan bersama

4. Bersama-sama bertanggung jawab dalam menyelesaikan suatu masalah

Indikator Keterampilan Berkomunikasi

1. Pesan yang disampaikan jelas

2. Bahasa yang digunakan mudah dimengerti

3. Aktif berbicara pada kegiatan pembelajaran

4. Pembicaran mengandung suatu informasi

Indikator Keterampilan Berdiskusi

1. Mampu bekerjasama dengan semua anggota kelompok

2. Menghargai ide orang lain

3. Aktif berbicara

4. Berbahasa yang santun

Tabel 8. Rubrik Penilaian Psikomotor

Nilai Kategori Indikator

4 Sangat baik Apabila siswa melakukan semua indikator

3 Baik Apabila siswa melakukan tiga indikator

2 Cukup baik Apabila siswa melakukan dua indikator

1 Kurang baik Apabila siswa melakukan satu indikator

(Sumber: Rusman, 2014:98)

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui alat pengumpul data dianalisis menggunakan teknik

analisis data kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut:
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1. Teknik Analisis Kualitatif

a. Hasil Penilaian Kinerja Guru

Nilai kinerja guru diperoleh dengan rumus:

N = x 100

Keterangan:
N = nilai yang dicari
R = skor yang diperoleh guru
SM = skor maksimum
100 = bilangan tetap

Nilai tersebut dikategorikan dalam kategori keberhasilan kinerja guru

sebagai berikut:

Tabel 9. Kategori keberhasilan kinerja guru
Nomor Rentang nilai Katagori

5 >80 Sangat baik

4 61-79 Baik

3 41-60 Cukup baik

2 20-40 Kurang baik

1 <20 Tidak baik

b. Hasil Belajar Afektif Siswa

1) Nilai afektif siswa per individu diperoleh dengan rumus:

Na = 100
Keterangan:
Na = nilai afektif
R = jumlah skor yang diperoleh
SM = skor maksimum
100 = bilangan tetap
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Nilai tersebut dikategorikan dalam kategori nilai hasil belajar afektif

siswa sebagai berikut:

Tabel 10. Konversi hasil belajar afektif siswa

No.
Konversi Nilai

Kategori
Nilai Angka Skala 1 – 4 Nilai Mutu

1 81 – 100 4 A Sangat Baik

2 71 – 80 3 B Baik

3 61 – 70 2 C Cukup Baik

4 0 – 60 1 D Kurang Baik

(Sumber: Kemendikbud, 2014:108)

2) Persentase hasil belajat afektif siswa secara klasikal diperoleh dengan

rumus:

% nilai afektif klasikal =
∑ ∑ 100 %

(Sumber: Aqib, dkk., 2009:41)

Tabel 11. Kategori persentase hasil belajar afektif secara klasikal.
Siswa Baik (%) Kategori

81 – 100 Sangat aktif

66 – 80 Aktif

51 – 65 Cukup Aktif

0 – 50 Kurang Aktif

(Sumber: Aqib, dkk., 2009:41)

c. Hasil belajar psikomotor siswa

1) Nilai psikomotor siswa per individu diperoleh dengan rumus:

Np = 100

Keterangan:
Np = nilai psikomotor
R = jumlah skor yang diperoleh
SM = skor maksimum
100 = bilangan tetap
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(Sumber: Purwanto, 2008:102)

Nilai tersebut dikategorikan dalam kategori nilai hasil belajar

psikomotor siswa sebagai berikut:

Tabel 12. Kategori hasil belajar psikomotor siswa

No.
Konversi Nilai

Kategori
Nilai Angka Skala 1 – 4 Nilai Mutu

1 81 – 100 4 A Sangat Terampil
2 66 – 80,9 3 B Terampil
3 51 – 65,9 2 C Cukup Terampil
4 0 – 50,9 1 D Kurang Terampil

(Sumber: Kemendikbud, 2014:108)

2) Persentase ketuntasan nilai psikomotor siswa secara klasikal diperoleh

dengan rumus:

% nilai psikomotor =
∑ ∑ 100 %

Tabel 13. konversi persentase hasil belajar psikomotor klasikal

No.
Konversi Nilai

Kategori
Nilai Angka Skala 1 – 4 Nilai Mutu

1 81 – 100 4 A Sangat Terampil
2 66 – 80,9 3 B Terampil
3 51 – 65,9 2 C Cukup Terampil
4 0 – 50,9 1 D Kurang Terampil

2. Analisis Data Kuantitatif

a) Tes hasil belajar kognitif secara individual

Nk = 100
Keterangan:
Nk = Nilai kognitif
SP = skor perolehan dari jawaban yang benar pada tes
SM = skor maksimal dari tes
100 = bilangan tetap
(Sumber: Depdiknas, 2006:206)

Ketuntasan individual jika siswa memperoleh nilai ≥ 66.
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Tabel 14. Kategori hasil belajar kognitif siswa
No. Nilai Angka Kategori

1 81 – 100 Sangat baik

2 66 – 80,9 Baik

3 51 – 65,9 Cukup

4 0 – 50,9 Kurang

(Sumber: Kemendikbud, 2014:108)

b. Nilai rata-rata seluruh siswa

N =
∑

Keterangan :
∑X = jumlah seluruh nilai kelas
N = banyaknya siswa
N = rata-rata nilai keseluruhan
(Sumber: Sudjana, 2009:109)

c. Persentase hasil belajar  kognitif siswa yang memiliki nilai ≥ 70 (tuntas)

Secara klasikal diperoleh dengan rumus:

% nilai kognitif klasikal =
∑ ∑ 100

(Sumber: Aqib, dkk., 2009:41)

Tabel 15. Kategori persentase ketuntasan belajar kognitif siswa.
Tingkat keberhasilan (%) Kategori

81 – 100 Sangat tinggi
66 – 80 Tinggi
51 – 65 Sedang
0 – 50 rendah

(Sumber: Aqib, dkk., 2009:41)

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dokumen pembelajaran berupa foto-foto kegiatan yang
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menggambarkan berlangsungnya proses pembelajaran.

H. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan penelitian tindakan kelas ini ditandai dengan adanya perubahan

kearah  perbaikan. Adapun  keberhasilan akan tercapai apabila siswa dalam

pembelajaran IPS sudah memenuhi KKM yang ditetapkan yaitu ≥ 66. Hal ini

ditunjukan dengan tercapainya indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu

persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada ranah afektif, psikomotor, dan

kognitif mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus berikut nya sehingga

siswa yang tuntas mencapai ≥75% dari jumlah siswa yang ada di kelas V SDN 2

Kupang Teba.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analis data hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka

dapat disimpulkan bahwa melalui model pembelajaran Snowball Throwing siswa

kelas V SDN 2 Kupang Teba diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan model pembelajran Snowball Throwing dapat meningkatkan hasil

belajar siswa. Hasil belajar meliputi tiga ranah yaitu kognitif, afektif,

psikomotor. Pada siklus I hasil kognitif siswa diperoleh nilai rata-rata 72,17

dengan persentase ketuntasan 66,67% dengan katagori baik dan pada siklus II

menjadi 82,33 dengan persentase ketuntasan sebesar 83,33% dengan katagori

sangat baik. Rata-rata nilai afektif siswa sebesar 75,96 dengan persentase

ketuntasan sebesar 76,66% dengan katagori baik. Rata-rata nilai psikomotor

siswa pada siklus 1 sebesar 71,67 dengan persentase ketuntasan sebesar

76,66% dengan katagori baik.

2. Melalui penerapan model pembelajaran Snowball Throwing juga dapat

meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran hal ini terbukti pada siklus I

guru memperoleh nilai 62,96 meningkat menjadi 80,74 atau dengan kata lain

meningkat sebanyak 17,78 poin dengan katagori baik.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan tersebut, maka peneliti memberikan

saran dalam memperbaiki hasil belajar dan kinerja guru melalui penerapan model

pembelajaran Snowball Throwing yaitu :

1. Bagi Siswa

Melalui penerapan model pembelajaran Snowball Throwing dapat

meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa dalam mengikuti kegiatan

pembelajaran IPS di dalam kelas, meningkatkan minat dan motivasi belajar

pada diri setiap siswa, dan meningkatkan penguasaan materi IPS yang telah

di ajarkan.

2. Bagi Guru

Penerapan model pembelajaran Snowball Throwing dapat dijadikan sebagai

salah satu strategi dalam pemilihan model pembelajaran yang tepat, serta dapat

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan,aktif, kreatif, dan efektif.

3. Bagi Sekolah

Pengalaman penerapan model Snowball Throwing dapat menjadi referensi

untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan terutama bagi siswa kelas VA

dalam peningkatan hasil belajar IPS khususnya penggunaan model

pembelajaran Snowball Throwing.

4. Bagi Peneliti Lainnya

Peneliti merekomendasikan bagi peneliti lain untuk dapat menerapkan model

pembelajaran Snowball Throwing pada mata pelajaran lain sesuai kebutuhan

dan lingkungan belajar siswa.
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