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1 ABSTRAK  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada tema makanan sehat dan bergizi melalui model snowball throwing kelas IV MIN 53 Pidie.Jenis penelitian ini adalah PenelitianTindakan Kelas.Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan III siklus dengan menggunakan teknik observasi dan tes.Hasil belajar siswa yang diperoleh melalui tes akhir secara individu mengalami peningkatan setiap siklusnya. Pada siklus I hasil belajar siswa masih kurang memuaskan dengan nilai rata-rata yang didapatkan yaitu 62, pada siklus II hasil belajar siswa meningkat dari pada siklus I, hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata siswa yaitu 75,70, sedangkan pada siklus III hasil belajar yang diperoleh siswa meningkat lagi dengan nilai rata-rata yang diperolehya yaitu 87,82. Ini menunjukkan bahwa penerapan model snowball throwing pada tema makanan sehat dan bergizi untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV MIN 53 Pidie berhasil dengan baik. 
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3 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga dalam melaksanakan prinsip penyelenggaraan pendidikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu; mengembangkan potensi peserta didik.Oleh sebab itu pendidikan harus diselenggarakan dengan baik sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Tercapainya tujuan pendidikan salah-satunya dapat terjadi jika proses pembelajaran berjalan dengan baik. Proses pembelajaran dikatakan baik jika peserta didik mampu mencapai indikator pencapaian materi pembelajaran. Lebih lanjut siswa harus mampu untuk mencapai berbagai indikator pembelajaran, sehingga peserta didik mempunyai keahlian di bidang tertentu. Dalam proses pembelajaran guru sebaiknya dapat menggunakan model yang dapat membangkitkan semangat siswa sehingga aktif dalam belajar. Guru juga seharusnya dapat menguasai materi ajar dengan baik sehingga dalam proses memberikan ilmu kepada siswa tidak terkendala. Proses belajar mengajar yang menyenangkan tidak terpaku pada guru ataupun buku paket saja tetapi juga melibatkan siswa dan lingkungan sekitarnya. Hal ini berkaitan dengan kompetensi guru. Menurut Sudarwan Danim, kompetensi guru terkait dengan empat kompetensi utama yang harus dimilikinya, yaitu kompetensi pedagogig, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional. Salah satu model pembelajaran yang mampu mewujudkan situasi pembelajaran yang kondusif, aktif, kreatif dan menyenangkan dengan menerapkan model pembelajaran snowball 



4 
throwing.Model pembelajaran snowball throwing merupakan salah satu modifikasi dari teknik bertanya yang menitik beratkan pada kemampuan merumuskan pertanyaan yang dikemas dalam sebuah permainan yang menarik, yaitu saling melemparkan bola salju (snowball throwing). Permasalahan yang terjadi di MIN 53 Pidie yaitu lemahnya kemampuan guru dalam menguasai materi ajar.Kurangnya pemahaman guru dalam pemanfaatan model pembelajaran yang diterapkan beraneka ragam. Adapun dampak dari permasalahan di atas, rendahnya hasil belajar siswa kelas IV MIN 53 Pidie akibat guru menggunakan model pembelajaran yang membosankan bagi siswa. Berdasarkan masalah yang peneliti jelaskan di atas peneliti akan mencoba untuk memperbaiki pembelajaran yang membuat hasil belajar siswa menurun. Peneliti akan mencoba menggunakan model pembelajaran snowball throwing yang diyakini akan membuat siswa aktif, tidak mengalami kebosanan, mengantuk, dan sebagainya serta membuat hasil belajar siswa yang menurun menjadi naik. Model tersebut memiliki keunggulan dapat membangkitkan keberanian siswa dalam mengemukakan pertanyaan kepada teman lain maupun guru dan juga melatih siswa dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh temannya dengan baik. Model tersebut akan peneliti gunakan dalam sebuah penelitian yang berjudul “penerapan model snowballthrowing pada tema makanan sehat dan bergizi untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV MIN 53 Pidie”. 
1.2 Permasalahan Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah : Apakah penerapan model snowball throwing pada tema makanan sehat dan bergizi dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV MIN 53 Pidie ?  
1.3 Tujuan  Penelitian 



5 Penilitian ini dilaksanakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada tema makanan sehat dan bergizi melalui model snowball throwing kelas IV MIN 53 Pidie. 
1.4 Manfaat penelitian Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:  a. Bagi Siswa, dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam belajar dengan menggunakan penerapan model snowball throwing dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam tema makanan sehat dan bergizi. b. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dalam penerapan model 

snowball throwing dan dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. c. Bagi Sekolah, dapat meningkatkan sistem pembelajaran dikelas, serta membantu guru menciptakan kegiatan belajar yang menarik. d. Bagi Peneliti, untuk mendapatkan bukti bahwa dengan penerapan model snowball 

throwing dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan menjadikan siswa lebih aktif dalam belajar. 
1.5 Definisi Istilah Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran judul PTK ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut: 1. Penerapan  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penerapan berasal dari kata terap, setelah mendapat awalan “pe” kerap “an” menjadi penerapan yaitu “proses, cara dan perbuatan”. Menurut Lukman Ali, penerapan adalah “mempraktekkan, memasangkan”.  2. Model Pembelajaran 



6 Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir disajikan secara khas oleh gurunya. Konkon Komulasari berpendapat bahwa “model adalah bentuk representasi akurat sebagai proses actual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang membaca bertindak berdasarkan model itu. Model pembelajaran merupakan “suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok.Setiap siswa yang ada dalam kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-Beda (tinggi, sedang dan rendah). 3. Snowball Throwing Menurut Agus Suprijono istilah “snowball throwing adalah (melempar bola) merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang di desainseperti permainan melempar bola”.  4. Tema Makanan Sehat dan Bergizi Tema makanan sehat dan bergizi adalah tema dalam pembelajaran kelas IV yang diajarkan pada lembaga pendidikan formal dalam segala jenjang.Jadi tema makanan sehat dan bergizi yang penulis maksud adalah segala aspek yang dinilai melalui Penerapan model 
snowball throwingpada MIN 53 Pidie. 5. Meningkatkan Meningkatkan adalah upaya seseorang menaikkan sikap efektif, kognitif, dan psikomotorik. Menurut Salim dan Yeni menyatakan bahwa “meningkatkan adalah menaikkan derajat taraf, mempertinggi, memperhebat produksi dan proses cara pembuatan meningkatkan usaha kegiatan dan sebagainya”. 6. Hasil belajar siswa Hasil belajar adalah perubahan perilaku siswa akibat belajar, perubahan perilaku disebabkan karena dia mencapai penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses belajar mengajar. 

BAB II 
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LANDASAN TEORITIS 

 

2.1 Pengertian Model Snowball Throwing 

 Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam pembelajaran tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik.  Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan guru mengembangkan model-model pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan intesitas di dalam proses pembelajaran. Pengembangan model pembelajaran yang tepat pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat belajar secara aktif dan menyenangkan sehingga siswa dapat meraih hasil belajar dan prestasi yang optimal. Adapun arti dari model pembelajaran merupakan: “pedoman yang berupa program atau petunjuk strategi mengajar yang dirancang untuk mencapai satu pembelajaran. Pedoman itu menguat tanggung jawab guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran”.Salah satu tujuan dari penggunaan model adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa selama belajar. Model pembelajaran adalah “suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas”.Model pembelajaran juga memberi petunjuk kepada guru untuk mengelola pembelajaran dan bersifat menentukan. Akan tetapi keaktifan guru dalam memberikan pengajaran dan inovasi 



8 guru terhadap model yang digunakan juga akan dapat menunjukkan tingkat proses pengajaran dan keberhasilan yang dicapai siswa.  Peranan model pembelajaran adalah sebagai alat untuk menciptakan proses belajar mengajar yang kondusif. Dengan model ini diharapkan tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa sehubungan dengan mengajar guru, dengan kata lain terciptalah interaksi edukatif antara guru dengan siswa. Dalam interaksi ini guru berperan sebagai penggerak atau pembimbing, sedangkan siswa berperan sebagai penerima atau yang dibimbing. Proses interaksi ini akan berjalan dengan baik jika siswa lebih aktif dibandingkan dengan gurunya. Oleh karenanya model pembelajaran yang baik adalah model yang dapat menumbuhkan kegiatan belajar siswa dan sesuai dengan kondisi pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara langsung adalah model pembelajaran snowball throwing. Model pembelajaran snowball throwing salah satu dari model pembelajaran kooperatif.“Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokkan/tim kecil, yaitu antara empat sampai enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan ekonomis, jenis kelamin, rasa tau suku yang berbeda (heterogen)”. 
Snowball secara etimologi berarti bola salju, sedangkan throwing artinya melempar. 

Snowball throwing secara keseluruhan dapat diartikan melempar bola salju. Dalam pembelajaran 
snowball throwing, bola salju merupakan lembaran yang berisi pertanyaan yang dibuat oleh siswa kemudian dilempar kepada temannya sendiri untuk dijawab. Model snowball throwing (melempar bola) merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang didesain seperti permainan melempar bola. Model ini bertujuan untuk memancing kreatifitas dalam membuat soal sekaligus menguji daya serap materi yang disampaikan oleh ketua kelompok, karena berupa permainan, siswa harus dikondisikan dalam keadaan santai 



9 tetapi tetap terkendali tidak rebut. Adapun menurut Istarani:Model pembelajaran snowball 

throwing adalah suatu metode pembelajaran yang diawali dengan pembelajaran pembentukan kelompok yang diwakili ketua kelompok untuk mendapatkan 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.  Pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing dapat memudahkan siswa pada saat proses pembelajaran, tugas guru bukan untuk mengajar saja, tetapi guru dituntut untuk menjadikan suasana belajar menjadi menarik pada saat proses pembelajaran, supaya siswa aktif ketika proses pembelajaran berlangsung dan harus menciptakan suasana belajar yang menantang agar siswa tidak kesulitan pada saat belajar.  Model pembelajaran ini bertujuan untuk memancing kreatifitas dalam membuat soal sekaligus menguji daya serap materi yang disampaikan oleh ketua kelompok.Karena berupa permainan, siswa harus dikondisikan dalam keadaan santai tetapi tetap terkendali, tidak ribut dan tidak berbuat onar.  Model pembelajaran snowball throwing ini guru berusaha memberikan kesempatan menyimpulkan isi berita atau informasi yang mereka peroleh dalam konteks nyata dan situasi yang kompleks. Menurut Istarani “Guru juga memberikan pengalaman kepada siswa melalui pembelajaran terpadu dengan menggunakan proses yang saling berkaitan dalam situasi dan konsteks komunikasi alamiah baik sosial maupun dalam lingkungan pergaulan”.  Menurut Bayor snowball throwing merupakan “salah satu model pembelajaran aktif yang dalam pelaksanaannya banyak melibatkan siswa”.Dari pendapat tersebut, peran guru di sini hanya sebagai pemberi arahan awal mengenai topik pembelajaran dan selanjutnya penertiban terhadap jalannya pembelajaran. 



10 Jadi model snowball throwing diterapkan dengan melempar segumpalan kertas untuk menunjuk siswa yang harus menjawab pertanyaan.Snowball throwing digunakan untuk “memberikan pemahaman materi yang sulit kepada siswa serta untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa pada materi tersebut. Siswa akan terlatih untuk lebih tanggap dalam menerima pesan dari orang lain dan menyampaikan pesan tersebut kepada satu kelompoknya”. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model snowball throwing masih sangat jarang dilaksanakan. Hal ini disebabkan pada umumnya guru belum memahami dan menguasai yang dimaksud dengan model pembelajaran snowball throwing, sehingga guru hanya mampu menggunakan proses pembelajaran dengan melaksanakan kegiatan belajar kelompok yang berbentuk diskusi saja tanpa adanya perubahan bentuk diskusi yang dilaksanakannya untuk menjadi lebih menarik dan melibatkan semua siswa dalam kelompok dengan rata.  Model pembelajaran snowball throwing merupakan 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 lalu dilempar dari satu siswa ke siswa lain yang masing-masing siswa menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh.  
2.2 Langkah-langkah Model Snowball Throwing 

 Model pembelajaran snowball throwing merupakan salah satu dari sekian banyak model pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran kooperatif.Sebelum berlangsungnya proses belajar mengajar, maka adanya berbagai langkah-langkah tertentu. Adapun langkah-langkah penerapan model snowball throwing adalah sebagai berikut: 1. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan. 



11 2. Guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil ketua dari setiap kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi. 3. Masing-masing ketua kelompok kembali kekelompoknya masing-masing, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya. 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 yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain selama ±15 menit. 6. Setelah mendapatkan satu bola/satu pertanyaan tersebut diberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian. 7. Evaluasi. 8. Penutup.  Kegiatan melempar bola ini dapat membuat kelompok menjadi semangat dan aktif, karena kegiatan tersebut siswa tidak hanya berfikir, menulis, bertanya, atau berbicara. Akan tetapi mereka juga melakukan aktivitas fisik yaitu menulis pertanyaan dikertas kemudian dibulatkan seperti bola dan melemparkannya dari satu siswa ke siswa lain. Dengan demikian, tiap anggota kelompok perlu mempersiapkan diri karena pada gilirannya mereka harus menjawab pertanyaan dari temannya yang terdapat dalam bola kertas tersebut.  Menurut Harmadi langkah-langkah dalam menerapkan model snowball throwing adalah sebagai berikut: 1. Guru menyampaikan materi yang akan disajikan. 2. Guru membentuk 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. 4. Kemudian masing-masing peserta didik diberikan satu lembar kertas kerja, untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. 5. Kemudian kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu peserta didik ke peserta didik yang lain selama±15 menit. 6. Setelah peserta didik dapat satu bola/satu pertanyaan diberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian. 7. Evaluasi dan penutup.   
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2.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Snowball Throwing Menurut Safitri kelebihan model snowball throwing sebagai berikut: a. Melatih kesiapan murid dalam merumuskan pertanyaan dengan bersumber pada materi yang diajarkan serta saling memberikan pengetahuan. b. Murid lebih memahami dan mengerti secara mendalam tentang materi pelajaran yang dipelajari.  c. Dapat membangkitkan keberanian murid dalam mengemukakan pertanyaan kepada teman lain maupun guru. d. Melatih murid dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh temannya dengan baik. e. Merangsang murid mengemukakan pertanyaan sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan dalam pelajaran tersebut. f. Dapat mengurangi rasa takut murid dalam bertanya kepada teman maupun guru. g. Murid akan lebih mengerti makna kerjasama dalam menemukan pemecahan masalah. h. Murid akan memahami makna tanggung jawab. i. Murid akan terus termotivasi untuk dapat meningkatkan kemampuannya.  Menurut Istarani kebaikan dari model snowball throwing jika digunakan secara efektif dan efisien, adalah: a. Suasana pembelajaran menjadi menyenangkan karena siswa seperti bermain dengan melempar bolamelempar bola kertas kepada siswa lain. b. Siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir karena diberi kesempatan untuk membuat soal dan diberikan kepada siswa lain. c. Membuat siswa siap dengan berbagai kemungkinan karena siswa tidak tahu soal yang dibuat temannya seperti apa. d. Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. e. Pendidik tidak terlalu repot membuat media karena siswa terjun langsung dalam praktek. f. Pembelajaran menjadi lebih efektif. g. Ketiga aspek yaitu aspek kognitif, afektif, psikomotorik dapat tercapai.   Dari segi lain diutarakan bahwa kelebihan model ini adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan jiwa kepemimpinan siswa, sebab ada ketua kelompok yang diberi tugas kepada teman-temannya. b. Melatih siswa untuk belajar mandiri, karena masing-masing siswa diberikan tugas untuk membuat satu pertanyaan, lalu pertanyaan itu akan dijawab oleh temannya atau sebaliknya. c. Menumbuhkan kreatifitas belajar siswa karena membuat bola kertas sebagaimana yang diinginkan. d. Belajar lebih hidup, karena semua siswa aktif membuat pertanyaan ataupun menjawab soal temannya yang jatuh pada dirinya.  Setiap model pembelajaran memiliki kelemahan, begitu pula dengan model ini. Untuk itu yang menjadi kelemahan dari model ini menurut Sudrajat adalah: 



13 a. Sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam memahami materi sehingga apa yang dikuasai siswa hanya sedikit. Hal ini dapat dilihat dari soal yang dbuat siswa biasanya hanya seputar materi yang sudah dijelaskan atau seperti contoh soal yang diberikan. b. Ketua kelompok yang tidak mampu menjelaskan dengan baik tentu menjadi penghambat bagi anggota lain untuk memahami materi sehingga diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk siswa mendiskusikan materi pelajaran. c. Tidak ada kuis individu maupun penghargaan kelompok sehingga siswa saat berkelompok kurang termotivasi untuk bekerja sama. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi guru untuk menambahkan pemberian kuis individu dan penghargaan kelompok. d. Memerlukan waktu yang panjang. e. Murid yang nakal cenderung untuk membuat onar. f. Kelas sering kali gaduh karena kelompok dibuat oleh murid.  Selain itu kelemahan dari model snowball throwing adalah: pengertian tidak luas hanya terkuat pada pengetahuan sekitar murid dan kurang efektif digunakan untuk semua materi. Menurut Fathurrahman dan Sutikno, kekurangan-kekurangan yang ada pada model pembelajaran snowball throwing masih dapat diatasi dengan cara : a. Guru menerangkan terlebih dahulu materi yang akan didemontrasikan secara singkat dan jelas disertai dengan aplikasinya. b. Mengoptimalisasikan waktu dengan cara member batasan dalam pembuatan kelompok dan pembuatan pertanyaan. c. Guru ikut serta dalam pembuatan kelompok sehingga kegaduhan bisa di atasi. d. Memisahkan grup anak yang sering membuat gaduh dalam kelompok yang berbeda. e. Tidak menutup kemungkinan bagi guru untuk menambah pemberian kuis.  
 

2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar    Dalam proses pembelajaran, tidak semua siswa mengalami perubahan atau dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, masih banyak siswa yang belum dapat mengalami perubahan dalam dirinya secara optimal, baik itu perubahan dalam segi ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun kepribadian siswa tersebut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang belum mampu mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dalam suatu bidang mata pelajaran.Artinya, hal ini menandakan masih banyaknya kendala pada diri siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal.Adapun penyebabnya adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. 



14 Hasil belajar seseorang dapat dipengaruhi oleh banyak hal. Slameto menggolongkan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menjadi dua golongan, yakni: 1. Faktor intern merupakan faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, seperti: a. Faktor jasmaniah. Keadaan jasmaniah yang perlu diperhatikan, pertama kondisik fisik yang normal atau tidak memiliki cacat sejak dalam kandungan sampai lahir,kondisi fisik normal ini terutama harus meliputi keadaan otak, panca indera, anggota tubuh. Kedua kondisi fisik, kondisi fisik yang sehat dan segar sangat mempengaruhi kebersihan belajar. b. Faktor psikologis.  Faktor psikologis yang mempengaruhi keberhasilan belajar ini meliputi segala hal yang berkaitan dengan kondisi mental seseorang.Kondisi mental yang dapat menunjang keberhasilan belajar adalah kondisi mental yang mantap dan stabil. 2. Faktor ekstern adalah faktor yang ada diluar individu, seperti: a. Faktor keluarga.  Faktor lingkungan rumah atau keluarga ini merupakan lingkungan pertama dan utama pula dalam menentukan keberhasilan belajar seseorang. Faktor yang mempengaruhinya yaitu mencakup cara orang tua mendidik, hubungan antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar belakang dan kebudayaan. b. Faktor sekolah.  Lingkungan sekolah sangat diperlukan untuk menentukan keberhasilan belajar siswa.Hal yang paling mempengaruhi keberhasilan belajar para siswa di sekolah mencakup metode mengajar, alat peraga, kurikulum, hubungan guru dengan siswa, hubungan siswa dengan siswa, disiplin sekolah, waktu sekolah dan keadaan belajar. 



15 c. Faktor masyarakat.  Masyarakat yaitu “faktor yang juga berpengaruh terhadap belajar siswa karena keberadaannya dalam masyarakat. Faktor yang mempengaruhinya antara lain yaitu kegiatan siswa dalam masyarakat, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat”.  Muhibbin Syah membagikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar menjadi 3 faktor yaitu faktor internal, faktor eksternal dan faktor pendekatan pembelajaran: 1. Faktor Internal (faktor dari dalam diri siswa), yakni kondisi jasmani dan rohani siswa, yang termasuk faktor-faktor internal antara lain adalah: a. Faktor fisiologis keadaan fisik yang sehat dan segar serta kuat akan menguntungkan dan memberikan hasil belajar yang baik. Tetapi keadaan fifik yang kurang baik akan berpengaruh pada siswa dalam keadaan belajarnya. b. Faktor psikologis, yang termasuk dalam faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi potensi belajar adalah antara lain seperti faktor intelegensi, perhatian, minat, motivasi dan bakat. 2. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan sekitar siswa. Adapun yang termasuk faktor-faktor ini antara lain, yaitu: a. Faktor sosial, yang terdiri dari: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. b. Faktor non sosial, yang meliputi keadaan dan letak gedung sekolah, keadaan dan letak rumah tinggal keluarga, alat-alat dan sumber belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa, faktor-faktor tersebut dipandang turut menentukan tingkat kebersihan belajar siswa di sekolah. 3. Faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.  



16 
2.5 Pengajuan Konseptual Perencanaan Tindakan Diterapkan model snowball throwing dapat membuka ruang yang luas bagi peserta didik untuk mengalamisebuah pengalaman belajar yang lebih bermakna, berkesan dan menyenangkan.Model snowball throwing ini lebih menekankan pada keterlibatan peserta didik dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat memperoleh pengalamanlangsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Melalui pengalaman langsung, peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya.  Model snowball throwing ini akan diterapkan pada tema makanan sehat dan bergizi. Guru akan menyampaikan tema secara menyeluruh dengan dipadukan dengan beberapa pelajaran lain yang berkaitan dengan tema makananku sehat dan bergizi. Dalam penerapan model pembelajaran ini, guru menggunakan model yang bervariasi dan lebih menekan pada keterlibatan siswa secara aktif. Berdasarkan pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka diharapkan bahwa penerapan model pembelajaran snowball throwing dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada tema makanan sehat dan bergizi kelas IV MIN 53 Pidie. Makanan sehat adalah makanan yang memiliki gizi yang seimbang, yaitu mengandung zat-zat yang diperlukan tubuh untuk proses tumbuh dan berkembang. Menu makanan sehat harus mengandung karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan sedikit lemak tak jenuh. Tema makanan sehat dan bergizi adalah salah satu tema dalam pembelajaran kelas IV yang diajarkan pada pendidikan formal dalam segala jenjang.Tema makanan sehat dan bergizi kelas IV terdiri dari 6 pembelajaran. 



17 Pembelajaran 1 membahas tentang “membedakan makanan sehat dan bergizi, menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu, mengidentifikasi kegiatan ekonomi penduduk dataran tinggi, menunjukkan sikap rasa syukur terhadap nikmat tuhan dan menjelaskan jenis, jenis rekorder, lalu memainkannya. Pembelajaran 2 membahas tentang menulis laporan hasil wawancara masalah makanan sehat dan yang bergizi, menjelaskan teknologi pengolahan kedelai menjadi tempe dan cara membuat telur asin. Pembelajaran 3 membahas tentang mengolah sayuran dengan tepat, menyebutkan sikap melestarikan makanan khas daerah, menjelaskan jenis-jenis pasar dan melakukan permainan Donal Bebek.Pembelajaran 4 membahas tentang menerangkan penggunaan alat teknologi modern dalam pengolahan makanan, membuat diagram batang, memahami hak dan kewajiban sebagai warga Negara dan membuat karya tiga dimensi. Pembelajaran 5 membahas tentang membuat karangan eksposisi, membuat kesimpulan dari diagram batang ganda, mempraktikkan tari berdasarkan pola lantai, menjelaskan sikap kerja sama dalam keragaman dan menjelaskan teknik lari cepat jarak pendek. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran 6 disini siswa melakukan proyek akhir minggu, siswa akan menggunakan pengetahuan tentang teks instruksi pembuatan bahan makanan, manfaat bahan makanan bagi tubuh dan kesehatan, manfaat kerja sama, manfaat khas dari berbagai daerah di Indonesia, diagram batang, mempraktikkan proses pengolahan sumber daya alam, mempresentasikan hasil kerja kelompok dan membuat poster yang jelas dan menarik”.     
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BAB III 

PROSEDUR PENELITIAN 

 

3.1 Setting Penelitian Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilaksanakan pada MIN 53 Pidie yang terletak di Pulo Lon Pulo Dayah Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie yang dilaksanakan pada kelas IV. 
3.2 Subjek Penelitian  Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas IV MIN 53 Pidie yang berjumlah 17 siswa dengan rincian 10 orang siswa laki-laki 7 orang siswa perempuan.  
3.3 Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data, fakta dan informasi yang aktual, peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan cara berhubungan langsung dengan lokasi penelitian. Dalam pelaksanaan PTK, penelitian bertindak sebagai subjek yang menerapkan berbagai tindakan dalam proses pembelajaran, seperti penggunaan model, metode, media dan sebagainya. Kunandar mengatakan sebagai berikut: konsep pokok PTK terdiri dari empat komponen yaitu :  (1) perencanaan (planning), (2) tindakan (acting), (3) pengamatan (observasing), dan (4) refleksi 

( reflecting). Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis menetapkan langkah-langkah pelaksanaan PTK dalam komponen-komponen sebagai berikut:  1. Tahapan perencanaan Perencanaan merupakan persiapan yang dilakukan untuk pelaksanaan PTK pada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan peneliti menyiapkan penyusun perangkat pembelajaran berupa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar kerja siswa ( LKS), menyiapkan alat 



19 evaluasi dan intrumen penelitian, menyiapkan media pembelajaran, serta persiapan sarana dan prasarana penelitian lainnya. 2. Tahapan pelaksanaan Pelaksanaan yang dilakukan dalam penelitian  yaitu gambaran tindakan yang akan dilakukan saat penelitian mencari data-data. Pada tahap ini, peneliti berperan ganda sebagai pengajar sekaligus sebagai pengelola.Tahap pelaksanaan ini meliputi segala tindakan yang tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) pada tema makanan sehat dan bergizi kelas IV MIN 53 Pidie pada kelas IV semester 2. 3. Tahapan pengamatan Menurut Kunandar pengamatan adalah “ prosedur perekaman data mengenai proses dari produk dari implementasi tindakan yang dirancang”.Pengamatan penelitian dilaksanakan pada saat pelaksanaan tindakan yaitu selama proses pembelajaran berlangsung. Tahap pengamatan ini meliputi pemanfaatan intrumen penelitian, dan pengumpulan data berupa nilai evaluasi siswa setelah mendapatkan tindakan. 4. Tahapan refleksi Setelah pelaksanaan pembelajaran selesai dilanjutkan dengan tahap refleksi yang dilakukan melalui diskusi dengan observer atau melalui pengamatan pihak lainnya.kegiatan refleksi juga dilakukan dengan menganalisa data nilai evaluasi siswa. Jika hasil penelitian terdapat masalah dari hasil refleksi maka perlu dilakukan perbaikan atau proses pengkajian atas tindakan yang telah dilakukan, maka rencana tindakan tidak perlu disempurnakan lagi agar tindakan yang dilaksanakan berikutnya tidak sekedar mengulang apa yang telah diperbuat sebelumnya, demikian seterusnya sampai masalah yang diteliti dapat mengalami kemajuan. Untuk lebih jelasnya tahapan tersebut di atas dapat dilihat pada gambar berikut : 



20             Gambar Model Siklus Penelitian Tindakan Kelas Untuk memperoleh data, fakta dan informasi yang akurat dan aktual dalam penyusunan ini, penulis menggunakan penelitian lapangan yaitu penelitian untuk mendapatkan data yang objektif di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  1. Observasi  Dalam penelitian ini peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengetahui penerapan model snowball throwing dalam tema makanan sehat dan bergizi, hasil belajar yang diperoleh siswa setelah proses pembelajaran, dan kondisi siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Observasi (pengamatan) adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati apa yang terjadi pada lokasi penelitian dan mencatat apa yang dilihat pada lokasi penelitian. Perencanaan  Siklus I Pengamatan Pelaksanaan Refleksi Perencanaan  Siklus II Pengamatan Pelaksanaan Refleksi Perencanaan  Siklus III Pengamatan Pelaksanaan Refleksi 



21 Observasi menurut Rusdin Pohan yaitu “suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung atau pengamatan dan pencatat secara sistematik terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian”. Sedangkan menurut Nana Syaodih Sukma Dinata “observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan yang sedang berlangsung”.Observasi tindakan kelas berfungsi untuk mendokumentasikan pengaruh tindakan dan prosesnya, dilakukan dua orang pengamat (observer), observasi harus direncanakan sehingga aka nada dasar documenter untuk refleksi selanjutnya. 2. Tes Tes merupakan suatu bentuk pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mengukur kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran yang telah diberikan guru. Menurut Anas Sudijono tes adalah “suatu tugas atau serangkai tugas yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu, dengan maksud untuk membandingkan kecakapan mereka, satu dengan yang lain”.Hasil belajar siswa akan diukur dengan memberikan beberapa pertanyaan atau lembar kerja siswa (LKS) yang telah dibuat oleh guru mengenai materi yang telah dipelajari siswa.Menurut Kunandar tes yaitu “pengambilan data yang berupa informasi mengenai pengetahuan, sikap, bakat dan lainnya dapat dilakukan dengan tes atau pengukuran bekal awal atau hasil belajar dengan berbagai prosedur penilaian”. Tes diberikan kepada siswa untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam memecahkan permasalahan tema makanan sehat dan bergizi.Tes dilakukan secara individu, soal tes yang diberikan berupa soal essay yang dikerjakan siswa. untuk menentukan ketuntasan siswa dalam mengikuti pembelajaran , peneliti memperhatikan nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang telah ditetapkan untuk tema makanan sehat dan bergizi kelas IV, ketuntasan belajar secara klasikal adalah 80% dari jumlah keseluruhan siswa. 



22  
3.4 Analisis  Data 

 Analisis adalah “kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian lebih kecil dan mampu memahami hubungan diantara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktoryang lain”.Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan di lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan yang dapat diberikan kepada orang lain.  Analisis data menurut Rosdi Pohan adalah “proses mengolah dengan cara mengorganisasikan data menurut data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan tafsiran tertentu disusunan itu”. Data diperoleh dari hasil evaluasi yang selanjutnya dihitung untuk mencari rata-rata (mean) dihitung dengan cara menjumlahkan skor yang diperoleh dan membaginya dengan jumlah subjek dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 
�� = ∑�

�
 Keterangan: 

��   = rata-rata (mean) ∑x = jumlah seluruh skor N  = banyaknya subjek. Sedangkan untuk persentase mencari nilai persentase yang diperoleh oleh siswa menggunakan rumus sebagai berikut : P = �
�

  x 100 % Keterangan:  P = angka persentase F = frekuensi yang sedang dicari prosesnya N = jumlah frekuensi banyaknya individu 100% = angka konstanta.   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Penyajian Data Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan untuk menerapkan “model pembelajaran snowball throwing pada tema makanan sehat dan bergizi untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV MIN 53 Pidie”. Hasil penelitian ini akan dipaparkan persiklus dalam setiap pembelajaran. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut: 1. Tindakan Pembelajaran Siklus I a. Perencanaan Sebelum melaksanakan tindakan terlebih dahulu peneliti membuat perencanaan antara lain: mempersiapkan RPP, lembar observasi aktivitas guru, lembar aktivitas siswa, dan lembar kerja siswa (LKS) untuk mengukur dan melihat kemampuan siswa pada pembelajaran siklus pertama dengan menentukan nilai KKM ≥ 70. Saat masuk ruangan kelas, kegiatan selanjutnya guru mengkondisikan siswa pada suasana belajar yang kondusif dan tertib, sehingga pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar akan berjalan lancar dan dapat berlangsungnya pelaksanaan evaluasi. b. Pelaksanaan Siklus I dilaksanakan pada jam 09. 00 WIB di kelas IV MIN 53 Pidie, dengan jumlah siswa 17 orang yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan. Guru memulai apersepsi dan bertanya jawab tentang pengalaman siswa dikaitkan dengan tema yang akan diajarkan yaitu makananku sehat dan bergizi dengan subtema makanan sehat dan bergizi. Pada tahap apersepsi ini peneliti berinteraksi dengan siswa, guru membuka pelajaran diawali dengan salam dan menyampaikan tujuan pembelajaran sebagai pembuka pelajaran, guru 



24 mempersilahkan siswa menyiapkan alat-alat tulis, guru menginformasikan bahwa pada hari ini kita akan belajar tentang makanan sehat dan bergizi, serta menjelaskan materi tersebut. Pembelajaran ini dimulai dengan cara guru memberikan penjelasan tentang makanan sehat dan bergizi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami. Guru pada tahap ini melihat kesiapan siswa dalam menangkap pelajaran, memotivasi, memberitahu pentingnya materi ini, dan menjelaskan sepintas materi dan menyampaikan kegiatan dan tanggung jawab siswa baik secara individu maupun secara kelompok. Pada akhir pembelajaran, guru meminta siswa untuk menyimpulkan kesimpulan yang didapati dari pembelajaran yang dibahas hari ini yaitu makanan sehat dan bergizi dan membagikan lembar kerja siswa (LKS) dengan suasana kelas yang kondusif, tetapi sebagian siswa mengerjakan LKS dengan baik, sedangkan siswa lain berbicara dengan temannya setelah mereka mengerjakan tugasnya.  Dan selanjutnya peneliti menyampaikan pesan moral kepada siswa dan menugaskan kepada siswa untuk mempelajari materi berikutnya di rumah. c. Pengamatan Berdasarkan hasil observasi terdapat beberapa temuan masalah penting yang diperoleh dari hasil kegiatan siklus I yang merupakan gambaran nyata pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan masih belum berhasil sehingga perlunya upaya memperbaiki pelaksanaan berikutnya. Berdasarkan temuan yang peneliti dapatkan pada siklus I, aktifitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran dapat diperhatikan pada temuan berikut: Temuan pertama siswa tidak antusias dalam pembelajaran, karna tidak berani mengemukakan pendapatnya atau tidak melaksanakan tugas yang diberikan.Siswa hanya sebagai penerima informasi saja atau pasif dalam pembelajaran. 



25 Temuan kedua siswa tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran hal ini terlihat pada saat peneliti menjelaskan materi.Temuan ketiga kurang aktifnya siswa dapat dilihat sangat sedikitnya siswa yang merespon pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Temuan ke empat beberapa siswa yang masih rendah hasil belajar akibat kurang keseriusan belajar ketika guru menjelaskan materi, siswa saling menyuruh untuk menjawab lembaran kerja siswa yang diberikan, mereka kurang senang terhadap pembelajaran pada hari tersebut.Sehingga dapat berakibat fatal terhadap nilai yang mereka perolehnya rata-rata di bawah KKM. Adapun perolehan nilai hasil evaluasi siswa siklus I dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut: Tabel 4.1 Nilai Evaluasi Siklus I Siswa Kelas IV MIN 53 Pidie No Nama Ssiwa Nilai Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Aqila Arifa Dhiaurrahman      Humaira  Hurur Azkia                                    Khalisa Nadhifa                              Khairul Rijal                                   M. Nabil                                          M. Zaki Maulana                            M. Zaikyul Afkar                           Nailatul Azmi                                 Nurfaiza Raja Sabil                                       Sattar M. Remon                            Shaufiatun Nafis                             Sayed Altaf                                    Twk Abdul Jabbar                          Twk Muttaqin                                 60 70 75 75 70 55 60 60 55 65 60 60 50 70 70 50 55 Tidak Tuntas Tuntas Tuntas  Tuntas  Tuntas  Tidak Tuntas Tidak Tuntas Tidak Tuntas Tidak Tuntas Tidak Tuntas Tidak Tuntas Tidak Tuntas Tidak Tuntas Tuntas  Tuntas  Tidak Tuntas Tidak Tuntas Jumlah 1.060  Nilai Rata-rata 62  Sumber: MIN 53 Pidie Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah siswa sebanyak 17 orang dengan siswa laki-laki sebanyak 10 orang  dan siswa perempuan sebanyak 7 orang. Adapun nilai yang diperoleh siswa pada siklus I nilai yang didapatkan kurang baik, nilai terendah 55 dan tertinggi 



26 75. Dengan perolehan nilai 55 sebanyak 2 orang siswa, 60 sebanyak 4 orang siswa, 65 sebanyak 7 orang siswa, 70 sebanyak 4 orang siswa, dan yang nilai 75 sebanyak 2 orang siswa. Perolehan nilai siklus I kurang baik, karena dalam pembelajaran siklus I siswa belum mampu menjawab semua soal yang diberikan oleh guru.Dari tabel di atas dapat dilakukan pencarian persentase untuk melihat hasil belajar siswa yang mencapai KKM. Dapat diperhatikan pada tabel berikut ini:   Tabel 4.2 Kriteria Ketuntasan Minimal Hasil Belajar Siswa Siklus I Siklus  Alternatif  Jawaban F % I ≥ 70 Tuntas <70 Tidak Tuntas 6 11 35 65 Jumlah 17 100 %  Keterangan tabel di atas menyebutkan bahwa masih banyak siswa yang belum tuntas dalam proses pembelajaran yaitu 11 orang siswa atau sebanyak 65%. Hal itu terjadi karena siswa tidak menguasai materi pembelajaran yang diberikan guru sehingga saat pengisian LKS, siswa memperoleh nilai dibawah KKM.Oleh karena itu bagi peneliti untuk melanjutkannya pada siklus berikutnya yaitu siklus II. Adapun grafik ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I adalah sebagai berikut: Siswa  Grafik 4.1 Tingkat Hasil Ketuntasan Belajar Siswa pada Siklus I. 024681012 35% 65% siswa yang tidak tuntassiswa yang tuntas



27 d. Refleksi Permasalahan pada siklus I yaitu siswa ketika berlangsungnya proses belajar mengajar terlihat tidak aktif, tidak bersemangat, dan tidak bergairah untuk belajar, ketika guru bertanya siswa hanya diam, tidak ada yang memberikan respon terhadap pertanyaan dari guru, akibat metode yang digunakan oleh guru sangat membosankan. Berdasarkan temuan yang peneliti dapatkan pada siklus I, maka dalam merencanakan tindakan pembelajaran siklus II peneliti harus menggunakan model pembelajaran yang tepat sehingga terciptanya pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan. Peneliti harus pandai dalam mengelola kelas dan membangkitkan motivasi belajar siswa agar terciptanya kondisi belajar yang aktif dan menyenangkan.Dan peneliti ingin membuat suatu perubahan dengan menerapkan model snowball throwing untuk meningkatkan hasil belajar siswa.guna melihat perbandingan hasil belajar siswa berdasarkan temuan di atas, maka untuk tindakan selanjutnya perlu dilakukan perubahan yaitu penggunaan berbagai macam alat atau sumber pembelajaran. Dengan adanya penggunaan berbagai macam sumber pembelajaran dalam proses belajar mengajar diharapkan siswa lebih giat dan lebih terfokus dalam pembelajaran khususnya pada tema makanan sehat dan bergizi.  2. Tindakan Pembelajaran Siklus II a. Perencanaan Berdasarkan hasil analisis pada kegiatan pembelajaran siklus I, maka untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran perlu ditindak lanjuti pada pembelajaran siklus II.Hal ini disebabkan oleh belum adanya penggunaan model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran pada siklus I. Adapun lagkah-langkah pelaksanaan dalam pembelajaran siklus II adalah guru menyiapkan RPP siklus II yang berisi tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber dan media 



28 pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, serta dilengkapi dengan format penilaian, lembar observasi siswa, lembar observasi guru, LKS, dan alat evaluasi. b. Pelaksanan Penelitian tindakan kelas siklus II dilaksanakan pada jam 09.20 WIB di kelas IV MIN 53 Pidie. Dengan jumlah siswa 17 orang yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan. Pada kegiatan awal pembelajaran peneliti memasuki ruangan dengan mengucapkan salam, dan menyuruh perwakilan siswa untuk memimpin doa agar pembelajaran lebih bermakna, kemudian mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan mengabsen siswa serta memotivasi siswa untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan seksama. Setelah siswa siap untuk belajar lalu peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa dan selain itu, peneliti juga membagikan siswa beberapa kelompok setiap satu kelompok terdiri dari 4 orang siswa. Pada kegiatan inti dimulai dengan peneliti memperkenalkan judul tema yaitu: “makanan sehat dan bergizi”, peneliti memberikan penjelasan bahawa dalam tema ini, siswa akan mencari informasi dan memahami lebih rinci tentang makanan sehat dan bergizi. Kemudian guru membentuk kelompok dan memanggil ketua dari setiap kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi makanan sehat dan bergizi. Masing-masing ketua kelompok kembali kekelompoknya masing-masing, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya, kemudian setiap siswa diberikan satu lembar kertas kerja siswa, untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut dengan materi yang telah dijelaskan oleh ketua kelompok, kemudian kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain selama ±15 menit, setelah siswa dapat satu bola/satu pertanyaan tersebut diberikan kesempatan kepada siswa yang memegang soal untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas secara bergantian dan guru memberikan evaluasi kepada siswa. 



29 Selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang diajarkan hari ini sudah mengalami peningkatan, ditandai dengan meningkatknya siswa yang merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan guru, ditambahnya rasa ingin tahu siswa, serta mulai berani bertanya tentang pelajaran hari ini yang belum dipahaminya. Kegiatan selanjutnya adalah guru membagikan lembar kerja siswa kepada setiap siswa, guru melakukan refleksi dan menyimpulkan materi yang telah diajarkan hari secara bersama-sama. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan akhir, pada kegiatan akhir ini digunakan untuk melakukan refleksi serta penarikan kesimpulan yang ditempuh melalui kegiatan tanya jawab tentang materi hari ini. c. Pengamatan Berdasarkan hasil temuan penulis temukan bahwa pada kegiatan siklus II berbeda dengan siklus yang ke I yakni sebagian besar dari langkha-langkah pembelajaran pada siklus II ini dapat terlaksana dengan baik.Berdasarkan data yang diperoleh dari lembar observasi, terdapat beberapa temuan penting yang terjadi pada pembelajaran siklus II. Temuan tersebut menjadi bahan masukan yang sangat berharga untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa dengan menerapkan model snowball throwing. Dapat dilihat berdasarkan tabel nilai yang diperoleh pada siklus II berbeda dengan siklus I, adapun perolehan nilai siklus II lebih bagus dari siklus I, perolehan nilai siklus II semakin meningkat dikarenakan siswa secara keseluruhan sudah mampu menjawab soal yang diberikan guru. Adapun nilai evaluasi siswa pada siklus II dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:   Tabel 4.3 Nilai evaluasi siklus II siswa kelas IV MIN 53 Pidie  No Nama Ssiwa Nilai Keterangan 1 2 3 4 Aqila Arifa                                      Dhiaurrahman      Humaira  Hurur Azkia                                    85 90 95 85 Tuntas Tuntas Tuntas  Tuntas  



30 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Khalisa Nadhifa                              Khairul Rijal                                   M. Nabil                                          M. Zaki Maulana                            M. Zaikyul Afkar                           Nailatul Azmi                                 Nurfaiza Raja Sabil                                       Sattar M. Remon                            Shaufiatun Nafis                             Sayed Altaf                                    Twk Abdul Jabbar                          Twk Muttaqin                                 80 65 60 60 75 85 60 65 85 83 82 67 65 Tuntas  Tidak Tuntas Tidak Tuntas Tidak Tuntas Tuntas  Tuntas  Tidak Tuntas Tidak Tuntas Tuntas  Tuntas  Tuntas  Tidak Tuntas Tidak Tuntas Jumlah 1.287  Nilai Rata-rata 75.70  Sumber: MIN 53 Pidie Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah siswa sebanyak 17 orang dengan siswa  laki-laki sebanyak 10 orang  dan siswa perempuan sebanyak 7 orang.  Adapun nilai yang diperoleh siswa pada siklus II yang didapatkan sudah baik, yang ditandai dengan nilai terendah 60 dan yang nilai tertinggi 95. Dengan perolehan nilai akhir yang didapat siswa bervariasi yaitu nilai 60 sebanyak 3 orang siswa, nilai 65 sebanyak 3 orang siswa, nilai 67 sebanyak  satu orang siswa,nilai 75 sebanyak satu orang siswa, nilai 80 sebanyak satu orang siswa, nilai 82 sebanyak  satu orang siswa, nilai 83 sebanyak satu orang siswa, nilai 85 sebanyak 4 orang siswa, nilai 90 sebanyak satu orang siswa, dan yang terdapat  nilai 95 sebanyak satu orang siswa. perolehan nilai pada siklus ini sudah baik, karena dalam pembelajaran siklus II siswa mampu menjawab soal yang diberikan guru.   Tabel 4. 4 Kriteria Ketuntasan Minimal Hasil Belajar Siswa Siklus II Siklus  Alternatif  Jawaban F % II ≥ 70 Tuntas < 70 Tidak Tuntas 10 7 59 41 Jumlah 17 100 %  Dari tabel di atas menyebutkan bahwa masih ada beberapa siswa yang belum tuntas dalam proses pembelajaran yaitu 41%. Oleh karena itu perlu bagi peneliti untuk melanjutkannya 



31 pada siklus III. Untuk lebih jelas mengenai hasil belajar yang didapatkan siswa pada siklus II maka dapat diperhatikan pada grafik dibawah ini:    Grafik 4.2 Tingkat Hasil Ketuntasan Belajar Siswa pada siklus II.  Dari grafik terlihat bahwa siswa belum semuanya tuntas dalam belajar, hal itu terlihat dari nilai yang didapat siswa pada siklus II. Siswa belum terbiasa dengan penerapan model 
snowball throwing sehingga ada sebagian siswa yang masih bingung dan tidak tahu harus mengerjakan apa. Di sinilah tugas guru dalam membimbing siswa dalam belajar khususnya dengan penerapan model snowball throwing. d. Refleksi               Permasalahan pada siklus II siswa terlihat sudah memahami materi yang disampaikan oleh guru, akan tetapi terdapat beberapa siswa yang masih rendah hasil belajar akibat kurang keseriusan belajar ketika guru menjelaskan materi, sehingga peneliti perlu melakukan tindakan pada siklus berikutnya. Perubahan pada siklus II. Faktor penyebab kegagalan adalah siswa belum terbiasa dengan penerapan model snowball throwing yang diterapkan guru dalam proses belajar mengajar khususya pada tema makanan sehat dan bergizi sehingga siswa merasa bingung dengan model pembelajaran tersebut. Oleh sebab itu, siswa mengalami kesulitan dalam menangkap pelajaran sehingga terkendala dalam pengisian lks. 3. Tindakan pembelajaran siklus III a. Perencanaan 051015 59% 41% siswa yang tidak tuntassiswa yang tuntas



32 Pada siklus III ini peneliti mempersiapkan RPP dan merancang pembelajaran yang lebih menarik lagi dengan memfokuskan pada penerapan model snowball throwing. b. Pelaksanaan Pelaksanaan tindakan kelas siklus III dilaksanakan pada hari jam 11.00 WIB. Dilakukan pada kelas yang sama dengan jumlah siswa 17 orang siswa yang terdiri dari 10 laki-laki dan 7 perempuan. Pertemuan ini membahas tentang tema makanan sehat, selanjutnya peneliti menyusun rencana untuk mengajar pada siklus III.Pada awal pembelajaran guru menyiapkan RPP, lembar aktivitas guru, lembar aktivitas siswa, LKS, tahap selanjutnya masuk ke ruang kelas IV MIN 53 Pidie untuk mengajar. Pada siklus ini peneliti memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sendiri dalam menemukan konsep pelajaran.Siswa menyusun sendiri pengetahuan baru yang diperoleh berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya, siswa menemukan sendiri makna dari konsep yang dipelajari, siswa dituntut aktif bertanya dan menjawab pertanyaan, siswa membentuk kelompok-kelompok dalam belajar.Adapun sebelumnya guru berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran lebih bermakna, mengabsen, dan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Pada kegiatan inti guru menyampaikan materi yang akan dibahas hari ini, guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi, masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya. Kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja untuk menuliskan satu pertanyaan yang menyangkut materi yang telah dijelaskan oleh ketua kelompok tadi. Kemudian kertas tersebut dibuat seperti bola dan bola tersebut dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain selama ±15 menit. Setelah siswa dapat satu bola/soal diberikan kesempatan 



33 kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas yang berbentuk bola tersebut secara bergantian. Dalam kegiatan penutup peneliti memberikan evaluasi kepada siswa, peneliti meluruskan pemahaman siswa dan member penguatan serta menyimpulkan materi pembelajaran bersama siswa, selanjutnya peneliti menyampaikan pesan moral kepada siswa dan memberikan penghargaan kepada kelompok yang memperoleh hasil belajar yang baik seta menutu pembelajaran dengan mengucap salam. c. Pengamatan  Berdasarkan hasil pengamatan peneliti menemukan bahwa siswa sangat senang dan antusias dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model snowball throwing. siswa sudah merespon pertanyaan yang diberikan guru, siswa tidak terlihat tegang dan pasif karena siswa sibuk dan aktif serta mulai berani bertanya tentang apa yang belum diketahui. Pada saat pembelajaran berlangsung siswa duduk dengan teman sekelompoknyamasing-masing tanpa menganggu teman yang lain mereka langsung berdiskusi dengan teman sekelompoknya mengenai materi yang telah dijelaskan oleh ketua kelompoknya tadi dan mereka mengali sendiri informasi yang dibutuhkannya. Kemudian dilihat dari hasil belajar siswa nilai mereka rata-rata di atas KKM. Hal ini menunjukkan bahwa proses penelitian pada siklus III dengan menggunakan model snowball 

throwing telah berhasil. Adapun nilai evaluasi siswa pada siklus III dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:   Tabel 4.5  Nilai Evaluasi Siklus III Siswa Kelas IV MIN 53 Pidie No Nama Ssiwa Nilai Keterangan 1 2 3 4 Aqila Arifa                                      Dhiaurrahman      Humaira  Hurur Azkia                                    95 98 95 90 Tuntas Tuntas Tuntas  Tuntas  



34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Khalisa Nadhifa                              Khairul Rijal                                   M. Nabil                                          M. Zaki Maulana                            M. Zaikyul Afkar                           Nailatul Azmi                                 Nurfaiza Raja Sabil                                       Sattar M. Remon                            Shaufiatun Nafis                             Sayed Altaf                                    Twk Abdul Jabbar                          Twk Muttaqin                                 85 90 70 80 95 90 70 85 85 90 90 95 90 Tuntas  Tuntas  Tuntas  Tuntas  Tuntas  Tuntas  Tuntas  Tuntas  Tuntas  Tuntas  Tuntas  Tuntas  Tuntas  Jumlah 1.493  Nilai Rata-rata 87.82  Sumber: MIN 53 Pidie Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah siswa sebanyak 17 orang dengan siswa  laki-laki sebanyak 10 orang  dan siswa perempuan sebanyak 7 orang, diperoleh nilai rata-rata individu 87,82. Adapun nilai yang diperoleh siswa pada siklus III nilai yang didapatkan sudah baik, yang ditandai dengan nilai terendah 70 dan nilai tertinggi 98.Perolehan nilai pada sikus ini sudah baik, karena dalam pembelajaran siklus III siswa sudah mampu menjawab semua soal yang diberikan guru.  Tabel 4. 6 Kriteria Ketuntasan Minimal Hasil Belajar Siswa Siklus III Siklus  Alternatif  Jawaban F % III ≥ 70 Tuntas < 70 Tidak Tuntas 17 0 100 0 Jumlah 17 100 % Berdasarkan tabel di atas siswa mendapatkan nilai ketuntasan klasikal 100% maka  pembelajaran tersebut tuntas. Karena nilai KKM pda MIN 53 Pidie yaitu 70. Dapat dilihat berdasarkan tabel nilai yang diperolehnya pada siklus III berbeda  seperti pada siklus II, adapun perolehan nilai pada siklus III sangat baik dari pada siklus II, perolehan nilai pada siklus III semakin meningkat dikarenakan siswa secara keseluruhan sudah mampu menjawab soal yang diberikan guru. 



35 Untuk lebih jelas mengenai hasil belajar yang didapatkan siswa pada siklus III maka dapat diperhatikan pada grafik di bawah ini:  siswa  Grafik 4.3 Tingkat Hasil Ketuntasan Belajar Siswa pada siklus III Dari grafik terlihat bahwa siswa sudah tuntas dalam belajar, hal ini terjadi karena penerapan model snowball throwing sudah maksimal, sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan hasil belajar siswapun meningkat. d. Refleksi Hasil penelitian pada siklus III dengan penerapan model snowball throwing guru dan siswa sudah mampu memecahkan masalah, sehingga hasil belajar siswa meningkat pada tema makanan sehat dan bergizi kelas IV MIN 53 Pidie. Siswa terlihat aktif, gembira, bersemangat, dan saling membantu sesama teman untuk memperoleh nilai yang memuaskan. 
4.2 Pembahasan 1. Siklus 1 Proses terjadinya belajar mngajar dengan menggunakan model snowball throwing guru mengkondisikan siswa pada suasana belajar yang kondusif, dimulai dari berdoa, absen, dan motivasi siswa dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harapkan. 024681012141618 100% 0% siswa yang tidak tuntassiswa yang tuntas



36 Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab  jumlah siswa laki-laki 10 orang dan siswa perempuan 7 orang. Pada siklus I tidak semua siswa merespon pembelajaran dengan baik, ini dikarenakan dalam metode ceramah guru kurang memotivasi siswa dan tidak melibatkan siswa secara keseluruhan, sebab pada siklus I guru lebih aktif dibandingkan siswa, ketika guru menjelaskan siswa hanya diam dan belum berani bertanya tentang materi yang belum dipahaminya. Daftar aktivitas siswa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:             Tabel 4.7 Lembar Observasi Aktivitas siswa pada siklus I 
 

No Aspek Yang Dinilai Ya Tidak Keterangan 1.  2.  3.  4.   5.  6. 7. 8.  9.  10.  11. Siswa mempersiapkan alat dan bahan belajar. Siswa merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Siswa merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Siswa melakukan interaksi pada saat proses pembelajaran berlangsung baik dengan guru maupun sesama siswa. Siswa terlibat aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa mencatat hal-hal penting. Siswa melakukan tanya jawab. Siswa bersemangat dan menangkap pelajaran dengan mudah. Siswa aktif, ceria, dan antusias dalam belajar. Siswa mengambil kesimpulan dari pembelajaran.  Siswa mendengar pesan moral dari guru. √                 √  √   √  √  √   √  √ √ √  √      Dalam hal ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa, metode ceramah tidak dapat melibatkan siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran sehingga mengakibatkan hasil belajar rendah dengan perolehan nilai rata-rata yaitu 62. Dan untuk melihat aktivitas guru pada I dapat dilihat pada tabel dibawah ini:   



37 Tabel 4.8 Lembar Observasi Guru pada siklus I 
No Aspek Yang Dinilai Ya Tidak Keterangan 1.   2. 3.  4. 5.  6.   7. 8.  9. Guru mengkondisikan siswa pada situasi belajar yang kondusif untuk mengikuti pelajaran. Guru menyiapkan RPP pembelajaran. Guru mempersiapkan alat belajar seperti buku paket, media, absensi, lks dan lain-lain. Guru memotivasi siswa untuk belajar. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang dipelajari.  Guru mengadakan evaluasi akhir siklus 1. Guru mengawasi siswa yang sedang mengerjakan tugas. Guru memberikan kesimpulan dari materi yang dipelajari.    √ √   √     √   √ 

 

√      √   √    √ 

   Berdasarkan tabel di atas, yang sudah baik aktivitas guru pada siklus I sebagai berikut: guru menyiapkan RPP pembelajaran, guru mempersiapkan alat belajar seperti buku paket, media, absensi, lks dan lain-lain, guru menjelaskan materi yang akan dipelajari, guru mengadakan evaluasi akhir siklus I, guru memberikan kesimpulan dari materi yang dipelajari.  Dapat disimpulkan bahwa aktivitas guru siklus I menunjukkan bahwa guru belum bisa memberikan motivasi kepada siswa secara optimal dikarenakan baru pertemuan perdana dalam proses belajar mengajar. 2. Siklus II Pembelajaran pada siklus II peneliti menggunakan tema tentang makanan sehat dan bergizi (pembelajaran 2), pembelajaran dilaksanakan menggunakan model snowball 

throwing.Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dalam penelitian siklus II diperoleh data bahwa keaktifan siswa dalam pembelajaran mengalami peningkatan, dan siswa mengikuti pembelajaran dengan baik.  



38 Daftar aktivitas siswa dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 4.9 Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada siklus II 
No Aspek Yang Dinilai Ya Tidak Keterangan 1.  2.  3.   4.  5 6. 7.  8.  9.  10. Siswa mempersiapkan alat dan bahan belajar.  Siswa merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Siswa melakukan interaksi pada saat proses pembelajaran berlangsung baik dengan guru maupun sesama siswa. Siswa terlibat aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa mencatat hal-hal penting. Siswa melakukan tanya jawab. Siswa bersemangat dan menangkap pelajaran dengan mudah. Siswa aktif, ceria, dan antusias dalam belajar. Siswa mengambil kesimpulan dari pembelajaran.  Siswa mendengar pesan moral dari guru. √  √     √   √   √  √  √     √     √  √  Dari hasil pengamatan pada siklus II, siswa senang dalam proses pembelajaran. Tetapi dalam menjawab pertanyaan dari guru siswa mengalami kesulitan karena siswa belum terbiasa dengan penerapan model snowball throwing. Diharapkan proses belajar mengajar pada siklus III  nantinya harus tuntas dan lebih efektif. Pada siklus II nilai rata-rata yang diperoleh siswa yaitu 75,70.  Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran pada siklus II  siswa sudah mulai aktif, bersemangat dan senang dalam mengikuti pembelajaran. Dan untuk melihat aktivitas guru pada siklus II dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 4.10 Data Hasil Observasi Aktivitas Guru pada siklus II 
No Aspek Yang Dinilai Ya Tidak Keterangan 1. 2.   3.  4. 5.  6. Guru menyiapkan RPP Guru mengkondisikan siswa pada situasi belajar yang kondusif untuk mengikuti pelajaran. Guru mempersiapkan alat belajar seperti buku paket, media, absensi, lks dan lain-lain. Guru memotivasi siswa untuk belajar. Guru mengidentifikasikan topik dan mengatur siswa kedalam kelompok.  Memfasilitasi peserta didik untuk mengamati. Memancing peserta didik untuk bertanya sehingga √ √   √  √ √  √            



39  7.   8.  9.  10.   11. terjadi interaksi antara guru dengan siswa. Memfasilitasi peserta didik untuk menganalisis. Guru membimbing dan mengawasi siswa dalam kelompok. Terjadinya pembelajaran yang aktif, ceria, dan antusias peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung. Guru memberikan kesimpulan dari materi yang dipelajari.       √  √   √ 

 √   √   Dari tabel di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa aktivitas guru pada siklus II menunjukkan bahwa guru bisa memberi motivasi kepada siswa walau belum maksimal dikarenakan pada pertemuan siklus II siswa kurang aktif. 3. Siklus III Hasil penelitian pada tindakan pembelajaran siklus III dengan model snowball throwing guru dan siswa sudah mampu memecahkan masalah, sehingga hasil belajar siswa meningkat pada tema makanan sehat dan bergizi kelas IV MIN 53 Pidie dan motivasi guru serta penempatan anggota kelompok dengan tepat dapat memberikan dorongan kepada siswa. dari perolehan nilai yang didapatkan siswa, dapat disimpulkan bahwa peneliti sudah berhasil membawa siswa aktif dalam proses belajar.  Untuk lebih jelas dapat  dilihat pada tabel lembar aktivitas siswa di bawah ini: Tabel 4.11 Lembar Observasi Aktivitas Siswa Pada siklus III 
No Aspek Yang Dinilai Ya Tidak Keterangan 1.  2.  3.   4.  5 Siswa mempersiapkan alat dan bahan belajar. Siswa merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Siswa melakukan interaksi pada saat proses pembelajaran berlangsung baik dengan guru maupun sesama siswa. Siswa terlibat aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa mencatat hal-hal penting. Siswa melakukan tanya jawab. √  √  √   √  √   



40 6. 7.  8.  9.  10. Siswa bersemangat dan menangkap pelajaran dengan mudah. Siswa aktif, ceria, dan antusias dalam belajar. Siswa mengambil kesimpulan dari pembelajaran.  Siswa mendengar pesan moral dari guru. √ √  √  √  √  Dari tabel di atas dapat disimpulkan kegiatan pembelajaran pada siklus III baik secara kelompok maupun individu pada umumnya siswa aktif, bersemangat, senang dan bergembira  dalam mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model snowball throwing.Aktivitas siswa pada siklus III sudah optimal dan berhasil terlaksana. Selanjutnya untuk mengamati aktivitas guru pada siklus III dalam proses belajar mengajar dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 4.12 Lembar Observasi Aktivitas Guru pada siklus III  
No Aspek Yang Dinilai Ya Tidak Keterangan 1. 2.   3.  4. 5.  6.  7.   8.  9.  10.   11. Guru menyiapkan RPP Guru mengkondisikan siswa pada situasi belajar yang kondusif untuk mengikuti pelajaran. Guru mempersiapkan alat belajar seperti buku paket, media, absensi, lks dan lain-lain. Guru memotivasi siswa untuk belajar. Guru mengidentifikasikan topik dan mengatur siswa kedalam kelompok.  Memfasilitasi peserta didik untuk mengamati. Memancing peserta didik untuk bertanya sehingga terjadi interaksi antara guru dengan siswa. Memfasilitasi peserta didik untuk menganalisis. Guru membimbing dan mengawasi siswa dalam kelompok. Terjadinya pembelajaran yang aktif, ceria, dan antusias peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung. Guru memberikan kesimpulan dari materi yang dipelajari. √ √   √  √ √  √  √   √  √  √   √ 

   Berdasarkan tabel di atas, aktivitas guru secara keseluruhan sangat bagus, disini guru sudah mampu memotivasi siswa, dan pembelajaran sesuai dengan materi dan indikator 



41 pencapaian. Dengan demikian, peningkatan nilai tersebut dapat membuktikan hipotesi tindakan yaitu jika tema makanan sehat dan bergizi dapat dilaksanakan dengan menggunakan model 
snowball throwing maka keaktifan serta hasil belajar siswa kelas IV MIN 53 Pidie meningkat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pada siklus III sudah tuntas dibandingkan nilai yang diperoleh siswa pada siklus I dan II, akan tetapi kekurangan pada proses pembelajaran siklus I dan II diperbaiki pada siklus III, untuk perbaikan pada siklus III guru melakukan berbagai upaya dan pendekatan dalam proses belajar mengajar pada MIN 53 Pidie. Untuk lebih jelasnya mengenai belajar yang didapatkan siswa makan dapat diperhatikan pada grafik dibawah ini: 
 PERSENTASE KETUNTASAN DARI SIKLUS I, II DAN III  Grafik 4.4 Ketuntasan Hasil Belajar siswa    

BAB V 

PENUTUP 

020406080100120 Siklus I Siklus II Siklus III siswa yang tuntassiswa yang tidak tuntas
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5.1 Kesimpulan  Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan penerapan model snowball throwing pada tema makanan sehat dan bergizi dapat meningkatkan hasil belajar kelas IV MIN 53 Pidie. Hal tersebut terlihat dari perolehan nilai siswa pada setiap siklus, pada siklus I hasil belajar siswa masih kurang memuaskan, nilai rata-rata yang didapatkan siswa yaitu 62, pada siklus II hasil belajar siswa sudah lebih meningkat daripada siklus I, hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata yang diperoleh siswa pada siklus II yaitu 75,70, dan pada siklus III hasil belajar yang diperoleh siswa sudah sangat meningkat, nilai rata-rata yang diperoleh siswa yaitu 87,82. Kegiatanbelajar dengan menerapkan model snowball throwing pada tema makanan sehat dan bergizi terhadap siswa kelas IV MIN 53 Pidie dapat membuat siswa lebih bersemangat dalam belajar sehingga hasil belajarnya meningkat.Dengan demikian dapat disimpulkan, penerapan model snowball throwing pada tema makanan sehat dan bergizi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
5.2 Saran-saran Berdasarkan hasil penelitian, saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 1. Diharapkan kepada pihak sekolah dapat memberikan pelatihan kepada guru agar lebih mengetahui model yang tepat dalam mengajarkan materi kepada siswa. 2. Diharapkan kepada guru dapat meningkatkan kompetensi dalam mengajar umumnya dan khususnya pada tema makanan sehat dan bergizidengan menerapkan model snowball 

throwing untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang lebih baik.  3. Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk menerapkan model-model pembelajaran yang menarik sehingga siswa mudah memahami materi yang yang dipaparkan oleh guru. 



43 Demikianlah kesimpulan dan saran-saran yang dapat penulis kemukakan untuk menutup uraian ini, semoga mendapat tanggapan positif yang bermanfaat dalam menunjang proses belajar mengajar dan peningkatan mutu pengajaran pendidikan dimasa yang akan datang.        
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