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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori  

1. Model Pembelajaran Kooperatif tipe Snowball Throwing 

a. Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran memerlukan inovasi agar pembelajaran 

berjalan lebih bervariasi. Salah satu cara agar pembelajaran berjalan 

dengan efektif adalah menggunakan model pembelajaran kooperatif. 

Bern dan Ericson dalam Komalasari (2011: 62) mengemukakan 

bahwa cooperative learning (pembelajaran kooperatif) merupakan 

strategi pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran dengan 

menggunakan kelompok belajar kecil. Pada kelompok kecil tersebut 

siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Slavin 

dalam Isjoni (2009: 15) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif 

adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja 

dalam kelompok-kelompok kecil secara kolabratif yang anggotanya 

4-6 orang dengan struktur kelompok heterogen. 

Suprijono (2014: 54) menyatakan pembelajaran kooperatif 

adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok 

termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau 

diarahkan oleh guru. Djamarah (2010: 356) mengatakan 

pembelajaran kooperatif adalah sistem kerja atau belajar kelompok 
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yang terstruktur. Dalam pembelajaran kooperatif siswa diarahkan 

untuk bisa juga bekerja, mengembangkan diri, dan bertanggung 

jawab secara individu.  

Berdasarkan beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang 

secara sadar dan sengaja menggunakan sistem kelompok heterogen 

dengan jumlah siswa setiap kelompok 4-6 siswa. Pembelajaran 

kooperatif merupakan pembelajaran pengembangan diri yang 

diarahkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

b. Snowball Throwing 

1) Pengertian Snowball Throwing 

Model kooperatif memiliki beberapa tipe pembelajaran. 

Salah satu tipe model kooperatif ada tipe snowball throwing. 

Kurniasih (2016: 77) menyatakan Snowball throwing (bola salju 

bergulir) merupakan model pembelajaran dengan menggunakan 

bola pertanyaan dari kertas yang digulung bulat berbentuk bola 

kemudian dilemparkan secara bergiliran di antara sesama 

anggota kelompok.  

Huda (2016: 226) Snowball throwing atau juga sering 

disebut snowball fight merupakan pembelajaran yang diadopsi 

pertama kali dari game fisik. Gumpalan salju dilempar dengan 

maksud memukul orang lain. Snowball throwing diterapkan 

dengan melempar gumpalan kertas untuk menunjuk siswa yang 
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diharuskan menjawab soal.  

Pemaparan beberapa pendapat di atas  dapat disimpulkan 

bahwa snowball throwing merupakan tipe model pembelajaran 

menggunakan game fisik pertama kali menggunakan bola 

pertanyaan. Bola pertanyaan terbuat dari kertas yang diremas 

menyerupai bola dan dilempar ke siswa lain. Siswa yang 

mendapat kertas dari temannya harus menjawab pertanyaan 

pada kertas tersebut.  

2) Langkah-Langkah Pembelajaran Snowball Throwing 

Huda (2016: 227) mengatakan langkah-langkah 

pembelajaran snowball throwing yaitu:  

(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, kemudian 

menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada 

temannya; (4) masing-masing siswa diberikan satu 

lembar kertas kerja, untuk menuliskan satu pertanyaan 

apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan 

oleh ketua kelompok; (5) kertas yang berisi pertanyaan 

tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa 

ke siswa yang lain selama 15 menit; (6) setelah siswa 

mendapat satu bola pertanyaan maka siswa tersebut 
diberi kesempatan untuk menjawab secara bergantian; 

(7) guru mengevaluasi dan menutup pembelajaran. 

 

Kurniasih (2016: 78) menyatakan langkah-langkah 

snowball throwing yaitu:  

(1) guru menyampaikan materi yang akan disajikan 

cukup beberapa menit saja; (2) guru membagi siswa 

dalam beberapa kelompok dan memanggil ketua 

kelompok untuk memberikan penjelasan tentang 

materi; (3) masing-masing ketua kelompok kembali 
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ke kelompoknya, kemudian menjelaskan materi 

yang disampaikan oleh guru kepada temannya; (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 di lempar dari satu siswa ke siswa 

lain selama kurang lebih 5 menit; (6) setelah siswa 

mendapat satu bola atau satu pertanyaan diberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menjawab 

pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola 

tersebut secara bergantian; (7) semua siswa 

mendapat giliran, kemudian guru memberikan 

kesimpulan materi tersebut dan melakukan evaluasi 

jika dibutuhkan, dan menutup pembelajaran. 

 

Berdasarkan pendapat  dapat disimpulkan langkah-

langkah pembelajaran snowball throwing yaitu: 

a) Guru menyampaikan materi yang akan disajikan 

b) Guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil 

masing-masing ketua kelompok untuk memberikan 

penjelasan tentang materi 

c) Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya, 

kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru 

kepada temannya 

d) Masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja, 

untuk menuliskan beberapa pertanyaan apa saja yang 

menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua 

kelompok 

e) Kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola 

dan di lempar dari kelompok ke kelompok yang lain selama 

15 menit 

f) Setiap siswa sudah mendapat bola pertanyaan maka siswa 
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tersebut diberi kesempatan untuk menjawab secara 

bergantian 

g) Semua siswa mendapat giliran, kemudian guru memberikan 

kesimpulan materi tersebut dan melakukan evaluasi jika 

dibutuhkan, dan menutup pembelajaran. 

2. Rasa Ingin Tahu 

a. Pengertian Rasa Ingin Tahu 

Umat manusia adalah makhluk yang sempurna yang 

diciptakan Allah di muka bumi ini. Kita dianugerahkan dengan 

berbagai alat indera dan akal pikiran. Sudah menjadi kodrat dari 

manusia yang memiliki rasa ingin tahu. Manusia akan selalu 

memiliki hasrat rasa ingin tahu dan ingin mengerti, seperti wahyu 

Allah yang disampaikan pertama kali yaitu: 

 

 

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan” (QS. Al-Alaq: 1) 

Umat manusia adalah makhluk yang sempurna, memiliki alat indra 

yang bisa untuk mengetahui apa yang mereka ingin ketahui seperti 

yang disampaikan pada surat Al Alaq ayat 1 “bacalah”. Bacalah 

untuk mengetahui atau memahami apa yang kamu tidak ketahui 

dengan alat indera yaitu mata. tidak hanya baca tetapi juga 

bertanyalah jika kamu ingin mengetahui sesuatu. Allah Subhanahu 

wa ta’ala berfirman:  
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Artinya: “Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu 

tidak mengetahui!” (QS. An-Nahl:  43) 

Kegiatan belajar mengajar yang efektif diperlukan adanya 

rasa ingin tahu siswa terhadap materi pembelajaran. Rasa ingin tahu 

merupakan salah satu sikap yang terdapat dalam nilai karakter. 

Suyadi (2013: 8) menyatakan rasa ingin tahu yakni cara berpikir, 

sikap, dan perilaku yang mencerminkan penasaran dan 

keingintahuan terhadap segala hal yang dilihat, didengar, dan 

dipelajari secara lebih mendalam.  

Samani (2012: 119) menyatakan keingintahuan yaitu 

keinginan untuk menyelidiki dan mencari pemahaman terhadap 

rahasia alam atau peristiwa sosial yang sedang terjadi. Yaumi (2016: 

102) mengatakan rasa ingin tahu adalah landasan dasar dalam proses 

belajar, karena dilakukan melalui proses bertanya dan bertanya, 

mencari informasi baru, mengumpulkan fakta dari beberapa sumber, 

kemudian membentuk pendapat sendiri. 

Jadi dapat disimpulkan rasa ingin tahu adalah cara berpikir, 

sikap dan tindakan yang selalu berupaya mengetahui lebih 

mendalam dari segala hal yang didengar dan dilihat. Keinginan 

siswa untuk memahami rahasia peristiwa sosial yang terjadi. 

b.   Indikator Rasa Ingin Tahu 

Rasa ingin tahu merupakan salah satu dari 18 nilai karakter 

yang dikeluarkan oleh Kemendiknas. Indikator rasa ingin tahu 

adalah sebagai berikut (Kemendiknas, 2010: 34) : 
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Tabel 2.1 Indikator Rasa Ingin Tahu 

Nilai 
Indikator 

kelas 4-6 

Rasa Ingin Tahu: 

Sikap dan tidakan yang 

selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam 

dan meluas dari sesuatu 

yang dipelajari, dilihat, dan 

didengar. 

Bertanya atau membaca sumber di 

luar buku teks tentang materi yang 

terkait dengan pelajaran 

Membaca atau mendiskusikan 

gejala gejala alam yang baru terjadi 

Bertanya tentang beberapa 

peristiwa alam, sosial, budaya, 

ekonomi, politik, teknologi, yang 

baru didengar 

Bertanya tentang sesuatu yang 

terkait dengan mata pelajaran tetapi 

di luar yang dibahas di kelas 

 

3. Prestasi Belajar 

a.   Pengertian Prestasi Belajar 

Berhasil tidaknya seseorang dalam belajar perlu dilakukan 

suatu evaluasi. Evaluasi tersebut untuk mengetahui prestasi belajar 

setelah proses pembelajaran berlangsung. Mulyasa (2014: 189) 

menyatakan prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh seseorang 

setelah menempuh kegiatan belajar. Belajar hakekatnya merupakan 

usaha sadar yang dilakukan seseorang untuk memenuhi 

kebutuhannya.  

Winkel (1999: 482) menyatakan prestasi belajar yang 

diberikan oleh siswa, berdasarkan kemampuan internal yang 

diperolehnya sesuai dengan tujuan intruksional, menampakkan hasil 

belajar. Wahab (2015: 244) mengatakan prestasi belajar adalah 

tingkat keberhasilan yang dicapai dari suatu kegiatan atau usaha 

yang dapat memberikan kepuasan emosional, dan dapat diukur 
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dengan alat atau tes tertentu. Hamdani (2011: 138) menyatakan 

prestasi belajar merupakan tingkat kemanusiaan yang dimiliki siswa 

dalam menerima, menolak, dan menilai informasi-informasi yang 

diperoleh dalam proses belajar mengajar.  

Pemaparan di atas melandasi prestasi belajar adalah 

hasil yang diperoleh seseorang berdasarkan kemampuan internal 

setelah menempuh kegiatan belajar dalam mempelajari materi 

pembelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk skor. Hasil 

dari suatu kegiatan yang dikerjakan secara individu maupun 

kelompok. 

b. Faktor-faktor Prestasi Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar  (Mulyasa 

2014: 190): 

1) Faktor Intern  

Prestasi belajar seseorang akan ditentukan oleh 

faktor diri (intern), baik secara fisiologis maupun secara 

psikologis, beserta usaha yang dilakukan. Faktor 

fisiologis berkaitan dengan kondisi jasmani atau kondisi 

fisik seseorang, sedangkan faktor psikologis, berasal dari 

dalam diri seseorang seperti intelegensi, minat, dan 

sikap. Selain faktor , prestasi belajar juga dipengaruhi 

oleh waktu dan kesempatan. Waktu dan kesempatan 

yang dimiliki setiap individu berbeda sehingga akan 

berpengaruh terhadap perbedaan kemampuan siswa. 

2) Faktor Ekstern 

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar siswa dapat digolongkan ke dalam faktor 

sosial dan non-sosial. Faktor sosial menyangkut 

hubungan antar manusia dalam berbagai situasi sosial. 

Faktor ini termasuk lingkungan keluarga, sekolah, teman 
dan masyarakat. Faktor non-sosial adalah faktor-faktor 

lingkungan yang bukan sosial seperti lingkungan alam 

dan fisik, misalnya keadaan rumah, rumah belajar, ruang 
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belajar, fasilitas belajar, buku-buku sumber.  

 

Berhasil atau tidaknya siswa belajar sebagian besar terletak 

pada usaha dan kegiatannya sendiri selain faktor kemauan, minat, 

ketekunan, tekad untuk sukses. Siswa akan berhasil jika berusaha 

semaksimal mungkin dengan cara belajar yang efisien sehingga 

prestasi belajar maksimal.  

4 Pembelajaran IPA di SD 

a. Pengertian IPA 

Ilmu pengetahuan alam sering disebut dengan istilah 

pendidikan sains yang disingkat menjadi IPA. IPA merupakan salah 

satu mata pelajaran pokok di sekolah dasar. Wahyana dalam Trianto 

(2010: 136) menyatakan bahwa IPA adalah suatu kumpulan 

pengetahuan tersusun secara sistematik, dan dari dalam 

penggunaannya secara umum terbatas pada gelaja-gelaja alam. 

Perkembangannya tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta, 

tetapi oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah. Susanto (2015: 

167) menyatakan IPA adalah usaha manusia dalam memahami alam 

semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta 

menggunakan prosedur, dan dijelaskan dengan penalaran sehingga 

mendapatkan suatu kesimpulan.   

Pemaparan di atas melandasi IPA adalah suatu kumpulan 

pengetahuan tersusun secara sistematik dalam memahami alam 

semesta melalui pengamatan. Pengamatan dilakukan menggunakan 
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prosedur dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapat 

kesimpulan. 

b. Hakikat IPA 

IPA merupakan bagian kehidupan manusia dari sejak 

manusia mengenal kehidupan dan alam sekitarnya. Susanto (2015: 

170) menyatakan hakikat IPA merupakan pembelajaran berdasarkan 

prinsip-prinsip, proses yang mana dapat menumbuhkan sikap ilmiah 

siswa terhadap konsep-konsep IPA. Laksmi dalam Trianto (2010: 

137) menyatakan bahwa IPA hakikatnya merupakan suatu produk, 

proses, dan aplikasi.  

Beberapa pendapat di atas melandasi hakikat IPA adalah 

suatu produk, proses, dan aplikasi. Adanya produk, proses dan 

aplikasi tersebut dapat menumbuhkan sikap ilmiah terhadap konsep 

IPA. 

c. Tujuan IPA 

Badan Nasional standar Pendidikan dalam Susanto (2015: 

171) mengemukakan tujuan IPA di SD/MI agar siswa mempunyai 

kemampuan: 

1) memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang 

Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan 

keteraturan alam ciptaan-Nya; b) mengembangkan 

pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan; c) 

mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran 

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara 

IPA, lingkungan, teknologi dan masyarakat; d) 

mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki 

alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan; 

e) meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam 

memelihara, menjaga dan melestarikan alam; f) 
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meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan; g) 

memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan 

IPA sebagai dasar untuk melenjutkan pendidikan ke 

SMP/MTS. 

 

Depdiknas dalam Trianto (2010: 138) menyatakan fungsi dan 

tujuan IPA berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi yaitu: 

1) Menanamkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa; 

2) Mengembangkan keterampilan, sikap dan nilai ilmiah; 

3) Mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang melek 

sains dan teknologi; 

4) Menguasai konsep sains untuk bekal hidup di 

masyarakat dan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih 

tinggi.  

 

Pendapat di atas yang telah dikemukakan maka dapat 

disimpulkan tujuan IPA yaitu:  

1) Menanamkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;  

2) Mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai 

ilmiah; 

3) Apresiatif dengan mempersiapkan siswa menjadi warga negara 

yang melek sains dan teknologi;  

4) Menguasai konsep sains untuk bekal hidup di masyarakat dan 

melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Wirawan, R., 2014 dalam penelitian yang berjudul “Increasing 

Vocabulary Mastery of The Seventh Grade Students Through Snowball 

Throwing” Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk membuktikan 

apakah penguasaan kosakata dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknik 
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snowball lempar atau tidak. Penelitian ini adalah desain penelitian benar-

eksperimental. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Ampibabo. Peneliti mengambil siswa di kelas tujuh dengan menggunakan 

teknik sampling random. Data dikumpulkan dengan menggunakan pre-test 

dan post-test. Pre-test dilakukan untuk mengukur penguasaan kosakata 

sebelum pengobatan, sedangkan post-test dilakukan untuk mengukur siswa 

siswa kosakata setelah perawatan. Data yang diperoleh dari tes dianalisis 

secara statistik. Hasil analisis data menunjukkan bahwa ada perbedaan yang 

signifikan antara hasil kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hal ini 

membuktikan bahwa hasil t-hitung (2,30) lebih besar dari t-tabel (2,034). Ini 

berarti bahwa hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (Ho) ditolak. 

Oleh karena itu, penggunaan teknik lempar snowball dapat meningkatkan 

penguasaan kosakata siswa kelas tujuh SMPN 1 Ampibabo. 

Wijayanti, M.R., I.M. Suarjana, dan P.N. Riastini., 2014 dalam 

penelitian yang berjudul “Penerapan Metode Pembelajaran Snowball 

Throwing untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPA siswa 

kelas V semester II SD Negeri 4 Suwug, Kecamatan Sawan, Kabupaten 

Buleleng tahun pelajaran 2013/2014 setelah penerapan metode snowball 

throwing. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan 

menggunakan dua siklus. Subjek penelitian ini adalah 18 orang siswa kelas V 

Semester II SD Negeri 4 Suwug. Untuk mengumpulkan data tentang hasil 

belajar siswa digunakan metode tes. Data yang telah terkumpul dianalisis 
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dengan metode analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menemukan 

bahwa penerapan metode snowball throwing dapat meningkatkan hasil belajar 

IPA siswa kelas V SD Negeri 4 Suwug. Hal ini terlihat dari persentase hasil 

belajar siswa pada siklus I sebesar 64,44% (tergolong rendah) dan meningkat 

pada siklus II sebesar 82,78% (tergolong tinggi). Peningkatan persentase yang 

terjadi sebesar 18,34%. 

Almenoar, L., 2014 dalam penelitian yang berjudul “Snowballing 

Using Quranic Verses in English” telah membuat penemuan konklusif 

mengenai nilai partisipasi siswa dan keterlibatan siswa dalam proses belajar 

mengajar. Guru bekerja dengan tekun untuk membekali diri dengan strategi 

instruksional mempromosikan keterlibatan siswa dan pemahaman. Guru 

tampaknya menyadari bahwa keterlibatan siswa dan pemahaman tampaknya 

berjalan seiring. pembelajaran aktif mempertinggi pemahaman dan sekali ini 

tercapai, pengetahuan baru dapat diterapkan atau digunakan secara tepat, atau 

kombinasi dari pengetahuan baru dan sebelumnya dapat membawa 

pengetahuan yang lebih baik dengan lebih banyak informasi dan pemahaman 

yang lebih dalam. Belajar dan Mengajar telah membuat berubah menjadi 

pengakuan pendekatan komunikatif menjadi cara menyampaikan pendidikan 

well rounded. Pendekatan Komunikatif, seperti namanya, menggunakan 

strategi pembelajaran dan kegiatan kelas untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kompetensi komunikatif siswa. Ketika kompetensi komunikatif 

dalam bahasa target tercapai, itu hampir berarti bahwa siswa sekarang mampu 

mengoperasikan dan berkomunikasi secara tepat menggunakan semua fungsi 
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dan varietas dalam bahasa target dalam segala situasi sosial budaya, 

kesempatan dengan masyarakat dan orang-orang dari semua lapisan 

masyarakat. Nama salah satu teknik, Snowball, berasal dari tindakan satu 

kelompok siswa melemparkan kertas mereka hancur ke arah yang ditunjuk 

tertentu dan kelompok lain menuju arah lain yang ditunjuk. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kondisi awal pada saat dilakukan observasi pada kelas V A MI 

Muhammadiyah Kramat terdapat permasalahan yaitu siswa kurang berperan 

aktif dalam pembelajaran, rasa ingin tahu siswa dalam pembelajaran dapat 

dikatakan rendah. Prestasi belajar siswa juga masih rendah karena masih 

banyak nilai yang dibawah KKM. Hasil observasi dan informasi guru, rasa 

ingin tahu siswa dan prestasi siswa kelas V A dalam pembelajaran masih 

tergolong rendah. Rendahnya rasa ingin tahu siswa dalam pembelajaran dapat 

terlihat saat pembelajaran siswa bermain sendiri, keluar kelas. Rasa ingin tau 

siswa yang rendah dapat berakibat prestasi belajar siswa rendah. 

Model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing merupakan 

salah satu model pembelajaran inovatif. Snowball throwing merupakan 

pembelajaran dengan bermain sehingga siswa akan lebih tertarik dan tumbuh 

rasa ingin tahu. Siswa akan lebih aktif dalam pembelajaran snowball throwing. 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing 

dapat dilakukan dengan langkah: (1) guru menyampaikan materi yang akan 

disajikan; (2) guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-

masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi; (3) 
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masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya, kemudian 

menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya; (4) 

masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja, untuk menuliskan 

beberapa pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan 

oleh ketua kelompok; (5) kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti 

bola dan di lempar dari siswa ke siswa lain yang lain; (6) setelah siswa 

mendapat bola pertanyaan dari temannya maka setiap siswa tersebut diberi 

kesempatan untuk menjawab secara bergantian; (7) beberapa siswa mendapat 

giliran, kemudian guru memberikan kesimpulan materi tersebut dan 

melakukan evaluasi jika dibutuhkan, dan menutup pembelajaran. 

Penelitian ini dilakukan dengan II siklus dan setiap siklus terdapat 2 

pertemuan. Materi pada siklus I yaitu pelapukan dan  jenis-jenis tanah. Materi 

siklus II yaitu jenis batuan seperti batuan sedimen, metamorf dan batuan beku. 

Setiap siklus tersebut menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

snowball throwing. 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing 

dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa dan prestasi belajar siswa, seperti 

yang tergambar pada gambar berikut. 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir  
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D. Hipotesis Tindakan  

1. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing dapat 

meningkatkan rasa ingin tahu siswa pada mata pelajaran IPA materi 

pembentukan tanah di kelas V A MI Muhammadiyah Kramat. 

2. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas V A pada mata pelajaran IPA 

materi pembentukan tanah di kelas V A MI Muhammadiyah Kramat. 
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