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ABSTRAK 
 

Nur Anina Ilfa, Farah 2015. Penerapan Model Snowball Throwing Berbantuan 

Media Powerpoint untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS 

pada Siswa Kelas IV SD Tunas Harum Bangsa Kota Semarang. Sarjana 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Susilo, M.Pd. 315 halaman. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil refleksi awal melalui data hasil 

belajar IPS di kelas IV SD Tunas Harum Bangsa Kota Semarang menunjukkan 

sebanyak 93,19% atau 11 dari 14 siswa mendapat nilai dibawah KKM yaitu 70. 

Permasalahan tersebut terjadi karena adanya beberapa kendala yaitu guru kurang 

optimal dalam melaksanakan keterampilan dasar mengajar antara lain guru belum 

menggunakan variasi model dan media pembelajaran yang sesuai untuk 

mengajarkan mata pelajaran IPS. Guru dominan menggunakan metode ceramah 

sehingga berdampak pada siswa yang pasif, tidak mau bertanya dan tidak 

termotivasi untuk beraktivitas dalam mengikuti pembelajaran. Rumusan masalah 

penelitian ini adalah bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 

pada siswa kelas IV SD Tunas Harum Bangsa Kota Semarang. Penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS melalui model Snowball 

Throwing berbantuan media Powerpoint pada siswa kelas IV SD Tunas Harum 

Bangsa Kota Semarang. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 

dalam tiga siklus. Setiap siklusnya terdiri dari satu pertemuan yang meliputi tahap 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah teknik tes dan teknik non tes yang terdiri dari observasi, 

dokumentasi, wawancara, dan catatan lapangan.  

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kualitas pembelajaran 

IPS, hal tersebut ditunjukkan dengan (1) skor keterampilan guru mengalami 

pningkatan pada setiap siklus dan mencapai kategori sangat baik; (2) skor 

aktivitas siswa mengalamu peningkatan pada setiap siklus dan mencapai kategori 

sangat  baik; (3) hasil belajar IPS juga mengalami peningkatan. Ketuntasan 

klasikal pada siklus I 7,15% meningkat menjadi 21,43% pada siklus II, menjadi 

85,71% pada siklus III. 

Simpulan dari penelitian ini adalah melalui model Snowball Throwing 

berbantu media Powerpoint dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS siswa 

kelas IV SD Tunas Harum Bangsa Kota Semarang. 

 

Kata kunci: kualitas pembelajaran, media Powerpoint, model Snowball Throwing  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis  pendidikan 

umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri 

atas kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran 

kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan 

dan teknologi; kelompok mata pelajaran estetika; kelompok mata pelajaran 

jasmani, olahraga dan kesehatan. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi pada SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan 

mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan 

berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan mandiri. 

Salah satu cakupan dari kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang diajarkan di tingkat dasar adalah ilmu pengetahuan sosial (IPS). 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang 

Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, IPS adalah ilmu yang 

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan 

dengan isu sosial. Dengan kompetensi tersebut peserta didik diarahkan untuk 

menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggungjawab, serta 

menjadi warga dunia yang cinta damai. Mata pembelajaran IPS dirancang untuk 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis untuk 
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memahami kondisi sosial masyarakat dalam mewujudkan kehidupan masyarakat 

yang dinamis. 

Dalam standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah mata pelajaran 

IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan mengenal konsep-konsep 

yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya; memiliki 

kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, 

memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial; memiliki 

komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; memiliki 

kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat 

yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. Sedangkan ruang lingkup 

mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek berupa manusia, tempat, dan lingkungan; 

waktu, keberlanjutan, dan perubahan; sistem sosial dan budaya; perilaku ekonomi 

dan kesejahteraan (BSNP 2006). 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dibutuhkan seorang guru yang 

berkompeten. Seorang guru memiliki tugas utama untuk mengajar, mendidik, dan 

melatih peserta didik untuk mencapai taraf kecerdasan, budi pekerti luhur, dan 

keterampilan yang optimal. Seorang guru harus memiliki berbagai keahlian dalam 

mengelola proses pembelajaran sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan 

baik. Dalam mengembangkan kemampuan siswa, guru harus mampu mengelola 

proses pembelajaran dengan baik. UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 4 pun 

menyebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, 

membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam 

proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik dan berkualitas memiliki 
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fungsi dan tujuan untuk mengaktifkan siswa di dalam kelas serta meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap pelajaran. Guru dituntut menguasai materi 

pembelajaran dan menyajikannya dengan baik dan menarik. Selain itu, guru juga 

harus mampu memilih sarana pendukung proses belajar mengajar, model, maupun 

pendekatan yang sesuai dengan karakteristik perkembangan siswa, serta mampu 

menciptakan keaktifan, kreativitas, efektivitas, afisiensi dan pembelajaran yang 

menyenangkan. Sebab menurut Sholeh Hamid (2011:13) inti dari proses 

pendidikan di kelas adalah bagaimana siswa dapat bersemangat, antusias, dan 

berbahagia dalam mengikuti pembelajaran di kelas, bukannya terbebani dan 

menjadikan pembelajaran di kelas sebagai momok yang menakutkan. Disamping 

itu disebutkan pula dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 40 bahwa 

pendidikan harus menciptakan suasana yang bermakna, menyenangkan, kreatif, 

dinamis, dan dialogis. Pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas, apabila 

siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran di kelas, serta meningkatnya 

pemahaman siswa di dalam kelas. Untuk meningkatkan aktivitas dan pemahaman 

siswa di dalam kelas, maka perlu dibuat suatu rencana pembelajaran yang baik.  

Sholeh Hamid dalam bukunya yang berjudul “Metode Edu Tainment” 

mengatakan fenomena yang terjadi pada siswa-siswa saat ini, mereka 

menganggap bahwa aktivitas yang menyenangkan justru saat berada di luar kelas 

atau di luar jam pembelajaran. Hal ini dikarenakan mereka merasa terbebani 

ketika berada di dalam kelas, apalagi jika harus menghadapi mata pelajaran 

tertentu yang membosankan. 
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Pembelajaran IPS  di sekolah dasar dewasa ini, umumnya menunjukan 

indikasi bahwa pola pembelajaran yang di kembangkan oleh guru cenderung 

bersifat teks book oriented, hanya memindahkan pengetahuan secara utuh yang 

ada di kepala guru kepada kepala murid. Akibatnya guru telah merasa mengajar 

dengan baik, namun pada kenyataannya murid tidak belajar. Bahkan 

menyebabkan siswa jenuh, siwa tidak di ajarkan berpikir logis hanya 

mementingkan pemahaman dan hafalan. Hal ini yang membuat pelajaran ini 

kurang di gemari banyak siswa, pembelajaran IPS terkesan tidak menarik bagi 

siwa karena ruang lingkupnya yang luas. Sebagian siswa merasa stres dengan 

pembelajaran ini karena banyaknya materi yang harus di hafal, sehingga 

kemampuan berpikir logis, kemampuan mengingat dan konsentrasi jadi menurun. 

Siswa menganggap pelajaran IPS adalah pelajaran yang monoton dan kurang 

bervariasi, di perparah lagi sama cara guru yang mengajarkannya terlalu teoritis 

serta tidak menggunakan media pembelajaran. Selain itu, kejenuhan dalam 

pembelajaran IPS akan membuat siswa kurang  fokus dalam belajar. Ketika siswa 

jenuh, siswa lebih memilih hal-hal yang menurut mereka lebih menyenangkan, 

seperti mengobrol dengan temannya atau juga asik dengan imajinasinya sendiri. 

Hal seperti itu akan berpengaruh terhadap penguasaan materi pelajaran. Siswa 

tidak akan menyerap apa yang akan di paparkan oleh guru apa bila keadaan 

siswanya tidak dalam keadaan siap belajar [ (http://edukasi.kompasiana.com/ 

2011/10/31/permasalahan-pembelajaran-ips-terpadu-406042.html) diunduh pada 

11 Januari 2015]. 

http://edukasi.kompasiana.com/%202011/10/31/permasalahan-pembelajaran-ips-terpadu-406042.html
http://edukasi.kompasiana.com/%202011/10/31/permasalahan-pembelajaran-ips-terpadu-406042.html
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Terdapat permasalahan-permasalahan yang sama terjadi di SD Tunas 

Harum Bangsa Semarang khususnya kelas IV. Berdasarkan pembelajaran secara 

langsung yang dilakukan oleh peneliti selama praktik pengalaman lapangan mulai 

18 Agustus 2014 sampai dengan 27 Oktober 2014 di SD Tunas Harum Bangsa 

Kota Semarang di kelas IV, peneliti mengalami beberapa kendala yang 

menyebabkan kualitas pembelajaran IPS masih rendah. Kendala tersebut 

bersumber dari guru dan siswa. Kendala yang bersumber dari guru adalah guru 

kurang mengoptimalkan dalam menerapkan pembelajaran yang inovatif. Guru 

masih memakai metode yang konvensional dan masih cenderung text book 

oriented. Guru memakai ceramah saja saat menerangkan materi. Metode ceramah 

memang sudah ada sejak dahulu dan masih tetap dapat untuk digunakan, tapi 

untuk materi tentang koperasi yang begitu banyak menjadi kurang pas jika hanya 

diterapkan metode ceramah saja. Guru juga kesulitan dalam menanamkan konsep 

materi ajar yang diberikan kepada siswa karena Guru tidak memakai media yang 

cukup memadai selama proses pembelajaran. Padahal ruang kelas sudah 

dilengkapi dengan satu set multimedia mulai dari LCD sampai speaker. Kendala 

yang bersumber dari siswa adalah kurangnya antusiasme dalam mengikuti 

pembelajaran. Siswa cenderung pasif dalam menerima pembelajaran. Siswa hanya 

duduk manis mendengarkan penjelasan dari guru. Hanya sebagian kecil siswa 

yang berani menyampaikan pendapatnya. Sebagian besar lain tetap diam bahkan 

ada yang mengganggu temannya. Dari beberapa kendala tersebut mengakibatkan 

pembelajaran IPS di SD Tunas Harum Bangsa belum optimal dan hasil belajar 
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siswa pada pembelajaran IPS masih rendah dan jauh dari Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). 

Hal-hal tersebut ditunjukkan dengan data yang didapat dari studi 

dokumentasi hasil ulangan harian pada tanggal 23 September 2014 menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata kelas IV Tunas Harum Bangsa pada mata pelajaran IPS 

semester genap tahun pelajaran 2014/2015 masih rendah. Dari jumlah siswa 

sebanyak 14 anak, siswa yang mendapat nilai diatas 70 hanya 3 anak (6,81%) dan 

lainnya sebanyak 11 anak (93,19%) mendapat nilai dibawah 70. Dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimal 70 untuk setiap pokok bahasan pembelajaran IPS. Dari 

uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pembelajaran IPS yang terjadi di kelas IV 

SD Tunas Harum Bangsa tidak berkualitas. 

Kualitas pembelajaran menurut Hamdani (2011:194) adalah tingkat 

pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk pembelajaran seni. Pencapaian tujuan 

tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan 

sikap melalui proses pembelajaran. Pembelajaran dikatakan berkalitas jika 

indikator-indikator yang telah ditetapkan dapat tecapai. Indikator kualitas 

pembelajaran menurut Depdiknas (2004:7) dapat dilihat dari keterampilan guru 

(perilaku pembelajaran pendidik), aktivitas siswa (perilaku peserta didik), hasil 

belajar siswa (dampak belajar peserta didik), iklim pembelajaran, materi 

pembelajaran, media pembelajaran, dan sistem pembelajaran. Namun dalam 

penelitian ini peneliti membatasi indikator kualitas pembelajaran itu hanya tiga 

aspek, yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. 
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Sesuai hasil observasi peneliti berdiskusi dengan guru mitra menetapkan 

alternatif tindakan yaitu menerapkan model pembelajaran Snowball Throwing 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ditandai dengan meningkatnya 

prestasi hasil belajar siswa, meningkatnya aktivitas siswa dan meningkatnya 

keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dengan menggunakan strategi 

pembelajaran yang lebih efektif. Model tersebut akan diterapkan pada 

pembelajaran IPS di kelas IV SD Tunas Harum Bangsa yang direncanakan pada 

Standar Kompetensi 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan 

kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi dan Kompetensi 

Dasar 2.2 Mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Model Snowball Throwing jika diterapkan pada KD 2.2 khususnya 

materi koperasi maka akan menghasilkan sintak pembelajaran sebagai berikut: (1) 

penyampaian materi yang berkaitan dengan koperasi meliputi pengertian, tujuan, 

prinsip koperasi, dll; (2) guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil 

masing-masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi 

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

menjelaskan materi tentang koperasi yang disampaikan oleh guru kepada 

temannya; (4) kemudian, masing-masing siswa diberi satu lembar kerja, untuk 

menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah 

dijelaskan oleh ketua kelompok; (5) kemudian, kertas tersebut dibuat seperti bola 

dan dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain selama lebih kurang 15 menit; (6) 

setelah siswa dapat satu bola/satu pertanyaan, siswa diberi kesempatan untuk 
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menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas yang berbentuk bola tersebut 

secara bergantian; (7) guru memberikan kesimpulan; (8) evalusai; (9) penutup.  

Melalui model pembelajaran Snowball Throwing tersebut diharapkan 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dapat meningkat, guru dapat 

lebih maksimal dalam mengembangkan model pembelajaran inovatif,  siswa dapat 

belajar dengan lebih antusias dan lebih aktif. Karena siswa akan dilibatkan secara 

langsung melalui permainan melempar bola. Pembelajaran akan terasa lebih 

menyenangkan. Selain itu siswa juga diharapkan lebih meningkat pemahamannya 

dalam pembelajaran melalui permainan melempar bola. 

Snowball Throwing menurut Suprijono (2013:127) adalah suatu cara 

penyajian bahan pelajaran dimana murid dibentuk dalam beberapa kelompok yang 

heterogen kemudian masing-masing kelompok dipilih ketua kelompoknya untuk 

mendapat tugas dari guru lalu masing-masing murid membuat pertanyaan yang 

dibentuk seperti bola (kertas pertanyaan) kemudian dilempar ke murid lain yang 

masing-masing murid menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh. Model 

Snowball Throwing dipilih karena memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan yang 

ditemukan dalam pelaksanaan pembelajaran model Snowball Throwing menurut 

Suprijono diantaranya: “(1) melatih kedisiplinan murid; dan (2) saling memberi 

pengetahuan”. Sedangkan rumusan lain mengenai kelebihan  model Snowball 

Throwing ialah antara lain  melatih kesiapan murid dalam merumuskan 

pertanyaan dengan bersumber pada materi yang diajarkan serta saling 

memberikan pengetahuan; murid lebih memahami dan mengerti secara mendalam 

tentang materi pelajaran yang dipelajari. Hal ini disebabkan karena murid 
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mendapat penjelasan dari teman sebaya yang secara khusus disiapkan oleh guru 

serta mengerahkan penglihatan, pendengaran, menulis dan berbicara mengenai 

materi yang didiskusikan dalam kelompok; dapat membangkitkan keberanian 

murid dalam mengemukakan pertanyaan kepada teman lain maupun guru; melatih 

murid menjawab pertanyaan yang diajukan oleh temannya dengan baik; 

merangsang murid mengemukakan pertanyaan sesuai dengan topik yang sedang 

dibicarakan dalam pelajaran tersebut; dapat mengurangi rasa takut murid dalam 

bertanya kepada temanmaupun guru; murid akan lebih mengerti makna kerjasama 

dalam menemukan pemecahan suatu masalah; murid akan memahami makna 

tanggung jawab; murid akan lebih bisa menerima keragaman atau heterogenitas 

suku, sosial,budaya, bakat dan intelegensia; murid akan terus termotivasi untuk 

meningkatkan kemampuannya [(http://muhammadanshari9.blogspot.com/2013/ 

10/model-pembelajaran-snowball-throwing.html) (diunduh pada 27/1/2015)].  

Model Snowball Throwing ini dapat lebih efektif jika didampingi media 

yang interaktif pula. Media yang dipilih adalah Powerpoint. Powerpoint 

merupakan media presentasi untuk menyampaikan pesan/materi yang dikemas 

dalam sebuah progam komputer dan disajikan melalui perangkat alat saji/ 

proyektor. Pesan/ materi yang dikemas bisa berupa teks, diagram, animasi dan 

vidio yang dikombinasi dalam satu kesatuan yang utuh (Daryanto 2010:67). 

Media Powerpoint disini digunakan sebagai perangkat/ alat yang membantu 

dalam menyampaikan materi pelajaran IPS Standar Kompetensi 2. Mengenal 

sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi pada Kompetensi Dasar 2.2 Mengenal pentingnya 

http://muhammadanshari9.blogspot.com/2013/%2010/model-pembelajaran-snowball-throwing.html
http://muhammadanshari9.blogspot.com/2013/%2010/model-pembelajaran-snowball-throwing.html
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koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Powerpoint yang 

ditampilkan nantinya berisi materi tentang koperasi yang mencakup tentang 

pengertian koperasi, sejarah lahirnya koperasi, lambang koperasi, tujuan koperasi, 

manfaat koperasi, dan materi penunjang lainnya mengenai koperasi. Setelah 

materi dalam Powerpoint dijelaskan oleh guru, siswa dibentuk menjadi beberapa 

kelompok secara heterogen. Ketua kelompok diberi penjelasan mendalam tentang 

materi koperasi oleh guru, lalu ketua kelompok menjelaskan kembali materi 

tentang koperasi kepada teman sekelompoknya. Sehingga penggunaan 

Powerpoint dalam pembelajaran IPS tersebut diharapkan dapat memaksimalkan 

kemampuan guru dalam menggunakan media, serta dapat memudahkan siswa 

untuk menyerap materi yang diajarkan oleh guru. 

Penerapan model pembelajaran Snowball Throwing dengan media 

Powerpoint pada pembelajaran IPS didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Dewi Yuni Akhiriyah pada tahun 2011 yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Snowball Throwing untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran 

IPS Pada Siswa Kelas V SDN Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata persentase 

keterampilan guru yang mulanya siklus I 2,5% meningkat menjadi 3,0% pada 

siklus II dan meningkat lagi menjadi 3,4% pada siklus III. Rata-rata persentase  

aktivitas siswa juga meningkat  dari siklus I 3,0% ke siklus II menjadi 3,53% dan 

menjadi 3,56% pada siklus III. Penelitian lain yang juga mendukung adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Luh Sunistini, dkk.  Tahun 2011 dengan judul 

“Penerapan Model Snowball Throwing Berbantuanan Media Sederhana untuk 
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Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa di SD No 1 Petandakan”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan model Snowball Throwing 

Berbantuanan media sederhana dapat meningkatkan hasil belajar afektif, 

psikomotor, dan kognitif siswa. Hal ini terlihat dari rata-rata dan presentase hasil 

belajar afektif siswa pada siklus 1 yaitu 77,8% dengan kategori cukup baik 

meningkat pada siklus II menjadi 88% dengan kategori baik. Sedangkan rata-rata 

dan presentase hasil belajar kognitif siswa pada siklus I yaitu 65% dengan 

kategori cukup baik meningkat menjadi 80,3% dengan kategori baik, dan dengan 

ketuntasan belajar pada siklus I yaitu 68,8% meningkat menjadi 93,8%. 

Hasil penelitian dan jurnal tersebut dapat dijadikan pendukung dalam 

penerapan Model Pembelajaran Snowball Throwing dengan media Powerpoint. 

Melalui Model Pembelajaran Snowball Throwing dengan media Powerpoint 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS siswa kelas IV SD 

Tunas Harum Bangsa Kota Semarang. 

Sesuai ulasan yang telah diuraikan di muka maka peneliti dan guru mitra 

akan mengkaji lebih lanjut melalui penelitian tindakan kelas dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Snowball Throwing Berbantuan Media 

Powerpoint untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS di Kelas IV SD 

Tunas Harum Bangsa Kota Semarang”. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang permasalahan di atas, disusun rumusan 

masalah bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPS Kelas IV 

SD Tunas Harum Bangsa Kota Semarang. 

Rumusan masalah di atas dapat dirinci sebagai berikut: 

1) apakah melalui model Snowball Throwing Berbantuan media Powerpoint 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS kelas IV SD 

Tunas Harum Bangsa? 

2) apakah melalui model Snowball Throwing Berbantuan media Powerpoint 

dapat meningkatkan keterampilan  guru kelas IV SD Tunas Harum Bangsa? 

3) apakah dengan model Snowball Throwing Berbantuan media Powerpoint 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Tunas Harum Bangsa? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka alternatif tindakan yang 

dapat dilakukan dengan menggunakan model Snowball Throwing Berbantuan 

media Powerpoint. Adapun langkah-langkah model pembelajaran Snowball 

Throwing menurut Suprijono (2013: 128) adalah sebagai berikut: 

1) guru menyampaikan materi yang akan disajikan; 

2) guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua 

kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi; 

3) masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya, kemudian 

menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya; 
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4) kemudian, masing-masing siswa diberi satu lembar kerja, untuk menuliskan 

satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan 

oleh ketua kelompok; 

5) kemudian, kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa 

ke siswa yang lain selama lebih kurang 15 menit; 

6) setelah siswa dapat satu bola/satu pertanyaan, siswa diberi kesempatan 

untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas yang berbentuk bola 

tersebut secara bergantian; 

7) guru memberikan kesimpulan; 

8) evaluasi; 

9) penutup. 

 

Berdasarkan langkah-langkah model Snowball Throwing yang diuraikan 

oleh Suprijono di atas, peneliti mengembangkan sintaks pembelajaran IPS di SD 

menggunakan model Snowball Throwing Berbantuan media Powerpoint. Adapun 

langkah-lamgkahnya adalah sebagai berikut: 

1. guru mengkondisikan siswa agar siap mengikuti kegiatan pembelajaran, 

mengkondisikan kelas, serta mempersiapkan media pembelajaran; 

2. guru memberikan apersepsi berkaitan dengan materi tentang koperasi yang 

akan disampaikan; 

3. guru menyampaikan tujuan pembelajaran; 

4. guru menampilkan media Powerpoint yang isinya berkaitan dengan materi 

tentang koperasi yang akan dipelajari; 
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5. guru menjelaskan materi tentang koperasi yang ada dalam media 

Powerpoint; 

6. guru membentuk kelompok-kelompok secara heterogen; 

7. guru memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan 

penjelasan materi tentang koperasi; 

8. masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing, 

kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada 

temannya; 

9. masing-masing siswa dalam setiap kelompok diberi satu lembar kertas 

kerja. Kemudian masing-masing siswa dalam kelompok tersebut diminta 

menuliskan satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi tentang koperasi 

yang telah dijelaskan oleh ketua kelompok. Kertas kerja yang berisikan 

pertanyaan tersebut, dibuat seperti bola dan dilemparkan ke kelompok lain 

sesuai arahan yang diberikan oleh guru; 

10. setelah siswa dalam setiap kelompok mendapatkan satu bola/satu 

pertanyaan, siswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan jawaban dari 

pertanyaan yang telah didapat bersama teman kelompoknya dan menuliskan 

jawaban di kertas kerja yang telah diberikan; 

11. tiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan jawaban dan 

menanggapi hasil diskusi; 

12. evaluasi; 

13. penutup. 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SD Tunas Harum Bangsa terhadap hasil 

belajar siswa dengan menggunakan model Snowball Throwing Berbantuan media 

Powerpoint. 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1.3.1 meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui 

model Snowball Throwing Berbantuan media Powerpoint 

1.3.2 meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model 

Snowball Throwing Berbantuan media Powerpoint 

1.3.3 meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

Snowball Throwing Berbantuan media Powerpoint  

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik yang bersifat 

teoritis dan praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penerapan model  Snowball Throwing Berbantuan media Powerpoint 

diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang dapat 

mendukung teori untuk mata pelajaran IPS khususnya kemampuan berpikir logis 

dan kritis, serta dapat menambah khasanah bagi dunia pendidikan. 
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1.4.2 Manfaat praktis 

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1.4.2.1 Guru 

Memberikan wawasan tentang model pembelajaran sesuai materi yang 

diberikan serta menanamkan kreativitas dalam usaha pembenahan proses 

pembelajaran sehingga guru dapat menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan dan bervariasi. Selain itu, guru dapat memberdayakan diri dalam 

mengambil tindakan agar bisa menjadi guru yang profesional, semakin terampil 

dalam mengelola kegiatan pembelajaran, semakin kreatif dalam memilih model 

pembelajaran yang inovatif, dan bisa memberikan motivasi pada siswa sehingga 

pembelajaran dapat berlangsung sesuai yang diharapkan. 

1.4.2.2 Siswa 

Dengan penerapan model Snowball Throwing Berbantuan media 

Powerpoint dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga 

dapat meningkatkan aktivitas  serta hasil belajar pada pembelajaran IPS. 

Diharapkan siwa mampu memanfaatkan pengetahuan yang sudah dimiliki untuk 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Disamping itu, diharapkan siswa 

memiliki rasa percaya diri dengan gagasannya sendiri ketika mengungkapkan 

pendapat dari hasil temuan jawabannya sendiri. 

1.4.2.3 Sekolah 

Hasil penelitian bermanfaat bagi sekolah untuk menerapkan model yang 

bervariasi dalam pembelajaran. Dengan menerapkan model Snowball Throwing 

Berbantuan media Powerpoint digunakan sebagai pertimbangan dalam 
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memotivasi guru untuk melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan 

efisien dengan menerapkan pembelajaran yang lebih baik. Selain itu, mampu 

memberikan sumbangan baik serta mendorong sekolah untuk selalu melakukan 

inovasi dalam rangka perbaikan pembelajaran guna peningkatan kualitas 

pembelajaran IPS. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Mills dalam Suprijono (2013:45) mengatakan bahwa model adalah 

bentuk representasi yang akurat sebagai suatu proses aktualisasi yang 

memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak sesuai 

dengan model tersebut. Menurut Joyce dalam Huda (2013:73) model adalah pola 

yang dapat digunakan untuk membentuk urikulum, mendesain mater-materi 

instruksional, dan memandu proses pembelahjaran di ruang kelas. Senada dengan 

Joyce, Suprijono (2013:46) mendefinisikan model pembelajaran adalah pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran atau tutorial di 

kelas. Model pembelajaran juga dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual 

yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di muka dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang dijadikan pedoman 

untuk mengorganisasikan pembelajaran di kelas untuk mencapai tujuan belajar. 

2.1.2 Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran koorperatif menurut Huda (2013:111) adalah belajar dalam 

sebuah kelompok dengan kerjasama dan bersistem reward. Definisi lain dari 

pembelajaran koorperatif yaitu sebuah konsep yang meliputi semua jenis kerja 

kelompok termasuk bentuk-bentuk yang dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh 
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guru. Secara umum dalam pembelajaran kooperatif seorang guru bertugas sebagai 

pemberi dukungan, mengarahkan peserta didik, dan fasilitator yaitu menetapkan 

tugas dan pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan informasi yang dirancang 

untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah yang dimaksud (Panitz 

dalam Suprijono 2013:54). 

Trianto 2007 (dalam Setiyani 2013:54) juga menjelaskan bahwa 

pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah 

menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi 

dengan temannya. Siswa secara rutin bekerja dalam kelompok untuk saling 

membantu memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Jadi hakekat sosial dan 

penggunaan kelompok sejawat menjadi aspek utama dalam pembelajaran 

kooperatif. 

Menurut Slavin (2005:4), dalam kelas kooperatif, para siswa diharapkan 

dapat saling membantu, saling mendiskusikan dan berargumentasi, untuk 

mengasah pengetahuan yang mereka kuasai saat itu dan menutup kesenjangan 

dalam pemahaman masing-masing. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan 

pembelajaran yang berbasis kelompok dengan guru sebagai pendamping dan yang 

memfasilitasi kebutuhan peserta didik yang berusaha memahami konsep dengan 

berdiskusi dengan kelompoknya. 

Menurut Suprijono (2013:58) pembelajaran kooperatif akan dapat 

menumbuhkan pembelajaran efektif yang bercirikan: (1) memudahkan siswa 

belajar segala sesuatu yang dapat bermanfaat baginya seperti halnya fakta, 



20 

 

 

keterampilan, konsep, nilai, serta bagaimana hidup bermasyarakat yang baik 

hidup dengan serasi di tengah masyarakat yang amat jamak; (2) orang-orang yang 

memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian akan mengakui adanya 

pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang telah dikuasai siswa dalam 

pembelajaran. 

2.1.3 Model Pembelajaran Snowball Throwing 

Snowball Throwing sebagai salah satu model pembelajaran kooperatif 

merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.  

Komalasari 2011 (dalam Setiyani 2013:49) mengemukakan bahwa 

Snowball Throwing merupakan model pembelajaran yang menggali potensi 

kepemimpinan siswa dalam kelompok dan keterampilan membuat-menjawab 

pertanyaan yang di padukan melalui satu permainan imajinatif membentuk dan 

melempar bola salju. 

Menurut Huda (2013:226) Snowball Throwing merupakan sebuah 

strategi pembelajaran yang digunakan untuk memberikan onsep pemahaman 

materi yang sulit kepada siswa dan mengetahui sejauh mana pemahaman siswa 

dengan melempar segumpalan kertas untuk siswa lain yang harus menjawab 

pertanyaan. 

Model Snowball Throwing mampu melatih siswa untuk lebih tanggap 

dalam menerima pesan dari orang lain dan menyampaikan pesan tersebut kepada 

temannya dalam satu kelompok. Lemparan pertanyaan menggunakan kertas berisi 

pertanyaan yang dibentuk menjadi sebuah bola kertas lalu dilemparkan kepada 
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siswa lain. Siswa yang mendapat bola kertas lalu membuka dan menjawab 

pertanyaan (Widodo 2009 dalam Setiyani 2013:50). 

Snowball Throwing adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dimana 

murid dibentuk dalam beberapa kelompok yang heterogen kemudian masing-

masing kelompok dipilih ketua kelompoknya untuk mendapat tugas dari guru lalu 

masing-masing murid membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola (kertas 

pertanyaan) kemudian dilempar ke murid lain yang masing-masing murid 

menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh (Suprijono dalam Anshari 2013:5). 

Dari beberapa uraian di muka, dapat peneliti simpulkan bahwa Snowball 

Throwing merupakan model pembelajaran koorperatif yang menyenangkan. 

Melalui permainan melempar bola kertas berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan 

melatih siswa untuk membuat pertanyaan dan melatih kepemimpinan siswa dalam 

kelompok. 

Adapun langkah-langkah model pembelajaran Snowball Throwing 

menurut Suprijono (2013:128) adalah sebagai berikut: 

1) guru menyampaikan materi yang akan disajikan. 

2) guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing 

ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi. 

3) masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya, kemudian 

menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya. 

4) kemudian, masing-masing siswa diberi satu lembar kerja, untuk 

menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah 

dijelaskan oleh ketua kelompok. 
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5) kemudian, kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa 

ke siswa yang lain selama lebih kurang 15 menit. 

6) setelah siswa dapat satu bola/satu pertanyaan, siswa diberi kesempatan 

untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas yang berbentuk 

bola tersebut secara bergantian. 

7) guru memberikan kesimpulan. 

8) evaluasi 

9) penutup 

Berdasarkan langkah-langkah model Snowball Throwing yang diuraikan 

oleh Suprijono di atas, peneliti mengembangkan sintaks pembelajaran IPS di SD 

menggunakan model Snowball Throwing Berbantuan media Powerpoint. Adapun 

langkah-lamgkahnya adalah sebagai berikut: 

1. guru mengkondisikan siswa agar siap mengikuti kegiatan pembelajaran, 

mengkondisikan kelas, serta mempersiapkan media pembelajaran. 

2. guru memberikan apersepsi berkaitan dengan materi tentang koperasi yang 

akan disampaikan. 

3. guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

4. guru menampilkan media powerpoint yang isinya berkaitan dengan materi 

tentang koperasi yang akan dipelajari. 

5. guru menjelaskan materi tentang koperasi yang ada dalam media 

powerpoint. 

6. guru membentuk kelompok-kelompok secara heterogen. 
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7. guru memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan 

penjelasan materi tentang koperasi. 

8. masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing, 

kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada 

temannya. 

9. masing-masing siswa dalam setiap kelompok diberi satu lembar kertas 

kerja. kemudian masing-masing siswa dalam kelompok tersebut diminta 

menuliskan satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi tentang koperasi 

yang telah dijelaskan oleh ketua kelompok. kertas kerja yang berisikan 

pertanyaan tersebut, dibuat seperti bola dan dilemparkan ke kelompok lain 

sesuai arahan yang diberikan oleh guru. 

10. setelah siswa dalam setiap kelompok mendapatkan satu bola/satu 

pertanyaan, siswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan jawaban dari 

pertanyaan yang telah didapat bersama teman kelompoknya dan menuliskan 

jawaban di kertas kerja yang telah diberikan. 

11. tiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan jawaban dan 

menanggapi hasil diskusi. 

12. evaluasi 

13. penutup 

Model Snowball Throwing memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan yang 

ditemukan dalam pelaksanaan pembelajaran model Snowball Throwing menurut 

Suprijono (dalam Anshari 2013:7) diantaranya: (1) melatih kedisiplinan murid; 
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dan (2) saling memberi pengetahuan. Sedangkan menurut Safitri (dalam Anshari 

2013:8) kelebihan  model Snowball Throwing antara lain: 

1. melatih kesiapan murid dalam merumuskan pertanyaan dengan bersumber 

pada materi yang diajarkan serta saling memberikan pengetahuan,  

2. murid lebih memahami dan mengerti secara mendalam tentang materi 

pelajaran yang dipelajari. hal ini disebabkan karena murid mendapat 

penjelasan dari teman sebaya yang secara khusus disiapkan oleh guru serta 

mengerahkan penglihatan, pendengaran, menulis dan berbicara mengenai 

materi yang didiskusikan dalam kelompok, 

3. dapat membangkitkan keberanian murid dalam mengemukakan pertanyaan 

kepada teman lain maupun guru, 

4. melatih murid menjawab pertanyaan yang diajukan oleh temannya dengan 

baik, 

5. merangsang murid mengemukakan pertanyaan sesuai dengan topik yang 

sedang dibicarakan dalam pelajaran tersebut, 

6. dapat mengurangi rasa takut murid dalam bertanya kepada temanmaupun 

guru, 

7. murid akan lebih mengerti makna kerjasama dalam menemukan pemecahan 

suatu masalah, 

8. murid akan memahami makna tanggung jawab, 

9. murid akan lebih bisa menerima keragaman atau heterogenitas suku, 

sosial,budaya, bakat dan intelegensia, 

10. murid akan terus termotivasi untuk meningkatkan kemampuannya. 
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2.1.3.1 Teori Belajar yang Mendasari Model Pembelajaran Snowball 

Throwing 

2.1.3.1.1 Teori Belajar Kognitif Piaget 

Menurut Suprijono (2013:22) belajar merupakan peristiwa mental, bukan 

peristiwa behavioral meskipun hal-hal yang bersifat behavioral tampak lebih 

nyata hampir dalam setiap peristiwa belajar. Belajar menurut teori kognitif 

merupakan perseptual. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh pemahamannya 

tentang situasi yang berhubungan dnegan tujuan belajarnya. Teori kognitif 

menekankan belajar sebagai proses internal. Belajar merupakan aktivitas yang 

melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. 

Menurut Piaget (dalam Budiningsih 2008:36) proses belajar seseorang 

akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangan sesuai umurnya. Pola dan 

tahap-tahap perkembangan ini harus dilalui berdasarkan tahapan tertentu dan 

seseorang tidak akan dapat belajar sesuatu yang berada di luar tahap kognitifnya. 

Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi empat yaitu: 

a) tahap sensorimotor (umur 0-2 tahun) 

Perkembangan anak usia ini adalah berdasarkan pada tindakan yang 

dilakukan langkah demi langkah. Pertumbuhan kemampuannya tampak dari 

kegiatan mototrik yang persepsinya masih sangat sederhana. 

b) tahap praoperasional (umur 2-7 tahun) 

Perkembangan anak ditandai dengan anak yang mulai mengenal simbol 

atau bahasa tanda dan mulai berkembang konsep-konsep intiutif. Konsep intuitif 



26 

 

 

merupakan konsep pengetahuan yang diperoleh anak berdasarkan konsep yang 

abstrak. 

c) tahap operasional Konkret (umur 8-11/12 tahun) 

Perkembangan anak pada tahap ini ditandai dengan anak yang sudah 

mulai memahami dan menggunakan aturan-aturan yang logis dan jelas. Anak juga 

telah mampu untuk mengatur masalah yang ada. Anak akan memiliki kecakapan 

untuk  berpikir yang logis, tetapi hanya pada benda-benda yang bersifat konkret 

maupun semi konkret. 

d) tahap operasional formal (11/12 tahun ke atas) 

Perkembangan anak pada usia ini memiliki ciri utama bahwa anak sudah 

dapat berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan 

dan sudah dapat mengungkapkan hipotesis. 

Anak usia sekolah dasar pada umumnya berada pada tahap operasional 

konkret. Pada tahap tersebut anak sudah dapat memahami dan menggunakan 

aturan-aturan serta dapat mengorganisasikan masalah yang datang. Karena itu 

sangat tepat jika diterapkan suatu model pembelajaran atau sebuah permainan 

yang memiliki aturan-aturan jelas dan logis. Seperti yang peniliti pilih yaitu 

dengan menggunakan model Snowball Throwing yang didalamnya telah memiliki 

aturan jelas. Model ini sekaligus akan mengajak anak untuk bermain dan belajar. 

Dengan melempar bola salju kepada teman yang lain, teman yang terkena 

lemparan harus menjawab permasalahan yang ada dalam kertas tersebut. Sehingga 

anak akan menikmatinya karena itu sesuai dengan tahap perkembangannya. 
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2.1.3.1.2 Teori Belajar Kontruktivisme 

Menurut Budiningsih (2010:57) pengetahuan bukanlah suatu barang yang 

dapat dipindahkan secara mudahnya dari orang yang telah memiliki pengetahuan 

tersebut kepada orang yang belum memiliki pengetahuan tersebut. Pengetahuan 

itu dapat sampai pada orang lain dengan adanya peoses pengkontruksi 

pengetahuan. Manusia dapat mengetahui sesuatu hal dengan menggunakan 

inderanya. Melalui interaksinya dengan dunia luar seperti mencium, melihat, 

mendengar, atau merasakan, manusia dapat mengetahui sesuatu. Semakin banyak 

berinteraksi dengan objek di lingkungannya maka akan semakin banyak 

pengetahuan yang terbentuk. 

Dalam buku yang sama, Budiningsih menyatakan bahwa paradigma 

kontruktivistik memandang siswa sebagai pribadi yang telah memiliki 

kemampuan awal sebelum ia mempelajari sesuatu. Kemampuan awal itulah yang 

menjadi dasar untuk mengkontruksi pengetahuan baru. 

Pembelajaran konstruktivisme merupakan satu teknik pembelajaran yang 

melibatkan peserta didik untuk membina sendiri secara aktif pengetahuan dengan 

menggunakan pengetahuan yang telah ada dalam diri mereka masing-masing. 

Peserta didik akan mengaitkan materi pembelajaran baru dengan materi 

pembelajaran lama yang telah ada (Lapono, dkk dalam Setiyani 2013:53). 

Jadi dapat peneliti disimpulkan bahwa dalam teori kontruktivisme 

pengetahuan didapat dari proses kontruksi indera manusia yang berinteraksi 

dengan lingkungan. Peserta didik dianggap telah memiliki kemampuan awal yang 
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akan membina sendiri kemampuannya untuk mengaitkan pembelajaran yang baru 

dengan pembelajaranyang telah ada. 

 

2.1.4 Media Pembelajaran 

2.1.4.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Secara harfiah media berarti perantara atau pengantar. Menurut AECT 

(Association of Education and Communication Technology, 1977) media 

merupakan segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

atau informasi 

Sejalan dengan pengertian yang dibuat AECT menurut Sadiman (dalam 

Kustandi, Sutjipto 2011:7) media adalah perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim ke penerima pesan. Sejalan dengan Sadiman, Bovee (dalam Sanaky 

2011:3) juga mengartikan media sebagai pengantar pesan. 

Pengertian serupa juga dikemukakan oleh Criticos dalam Daryanto 

(2012:4) bahwa media yaitu komponen komunikasi sebagai pembawa pesan dari 

komunikator menuju komunikan. 

Sedangkan Kustandi dan Sutjipto (2011:9) mengartikan media itu sendiri 

adalah alat yang mampu membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk 

memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang baik dan sempurna. 

Miarso (dalam Sanaky 2011:4) mendefinisikan media pembelajaran 

sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, 
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perhatian, dan kemajuan pembelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses 

belajar pada diri pembelajarnya. 

Menurut Sanaky (2011:4) media pembelajaran adalah sarana pendidikan 

yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk 

mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa media pembelajaran merupakan 

segala sesuatu yang dijadikan perantara untuk mempermudah penyampaian pesan 

kepada peserta didik agar terangsang minat belajarnya sehingga tujuan 

pembelajaran mudah untuk dicapai. 

2.1.4.2 Fungsi Media Pembelajaran 

Fungsi media pembelajaran menurut Sanaky (2011:6) adalah untuk 

merangsang pembelajaran dengan: 

1. menghadirkan obyek yang sebenarnya dengan obyek yang langka 

2. membuat duplikasi atau tiruan dari obyek yang sebenarnya 

3. menjadikan konsep abstrak ke konsep konkret 

4. memberi kesamaan persepsi kepada seluruh peserta didik 

5. mengatasi hambatan yang berupa waktu, jarak, jumlah ataupun tempat 

6. menyajikan ulang informasi secara kosisten 

7. memberikan suasana belajar yang tidak tertekan, santai dan menarik sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Sedangkan Daryanto (2010:5) merinci fungsi media pembelajaran 

sebagai berikut: 

1. memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis 
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2. mengatasi keterbatasan waktu, ruang, tenaga, dan daya indera 

3. menimbulkan gairah belajar, berinteraksi secara langsung antara peserta didik 

dan sumber belajar 

4. memungkinkan anak dapat belajar secara mandiri berdasarkan kemampuan 

visual, auditori, dan kinestetiknya 

5. memberi rangsangan yang sama, menyamakan pengalaman, dan memberikan 

persepsi yang sama pula. 

Sedangkan Levie dan Lentz (dalam Kustandi dan Sutjipto 2011:21) 

mengemukakan bahwa fungsi dari media pembelajaran khususnya media visual 

adalah sebagai berikut: 

1) fungsi atensi yaitu media visual yang menarik akan berfungsi sebagai penarik 

perhatian pembelajar untuk tetap dan terus berkonsentrasi pada isi 

pembelajaran 

2) fungsi afektif yaitu meningkatkan tingkat kenikmatan siswa dalam 

memahami teks yang berdiagram. karena diagram atau lambang dapat 

menggugah emosi dan sikap siswa 

3) fungsi kognitif bermakna media visual yang mengungkapkan lambang secara 

visual dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan 

mendengar informasi atau pesan yang terkandung dalam Diagram 

4) fungsi kompensatoris artinya memberikan bantuan kepada siswa dengan 

pemberian konteks untuk memahami teks dan mengorganisasikannya kembali 

serta untuk mengingatnya kembali. 
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Menurut Kemp dan Dayton (dalam Kustandi dan Sutjipto 2011:23) jika 

media pembelajaran digunakan perorangan akan memiliki fungsi yaitu: (1) 

memotivasi minat ataupun tindakan, (2) menyajikan informasi, dan (3) memberi 

instruksi. 

2.1.4.3 Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Menurut Sanaky 2011:42 jenis media pembelajaran terbagi menjadi tiga 

katagori, yaitu: 

a) media pembelajaran yang dilihat dari aspek bentuk fisik 

1. media elektronik, seperti televisi, radio, video, slide, komputer, internet, 

VCD, LCD, DVD, dan lain-lain 

2. media non-elektronik seperti buku, hand-out, modul, diktat, alat peraga, 

grafis, dll. 

b) media pembelajaran berdasarkan aspek panca indera 

1. media audio (dengar) 

2. media visual (melihat) termasuk media grafis 

3. media audio-visual (dengar-melihat) 

c) media pembelajaran berdasarkan alat dan bahan yang digunakan 

1. alat perangkat keras (hardware) sebagai sarana yang menampilkan pesan 

2. perangkat lunak (software) sebagai pesan atau informasi 

Pengelompokan media menurut Kustandi dan Sutjipto 2011:79 

didasarkan pada sifat atau jenisnya yaitu: 

1) kelompok media yang hanya dapat didengar , atau media yang hanya dapat 

mengandalkan suara saja dalam membantu menyampaikan materi, disebut 
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dengan media audio atau media auditif. Media ini meliputi radio , tape 

recorder dll, 

2) kelompok media yang hanya mengandalkan indera penglihatan disebut 

dengan media visual. Seperti slide, kartun, foto, Diagram, model, dsb, 

3) kelompok media yang dapat didengar maupun dilihat yang disebut dengan 

media audio-visual. Contohnya seperti soundslide, film, TV, video. 

2.1.4.4 Media Pembelajaran Visual 

Media visual menurut Djamarah (2013:124) media visual adalah media 

yang hanya mengandalkan indra penglihatan. Media visual ini ada yang 

menampilkan gambar diam seperti film strip, slides foto, gambar atau lukisan, dan 

cetakan. Adapula media visual yang menampilkan gambar atau simbol yang 

bergerak seperti film bisu dan film kartun. 

Media pembelajaran visual pada umumnya dapat dikelompokkan dalam 

2 jenis yaitu (Annitah, 2011:6.17): media visual adalah media yang hanya dapat 

dilihat dengan menggunakan indra penglihatan, media visual ini terdiri dari media 

yang dapat diproyeksikan dan media yang tidak dapat diproyeksikan.  

a. Media Visual yang Diproyeksikan  

Media yang menggunakan alat proyeksi (projector) sehingga gambar 

atau tulisan tampak pada layar. Media proyeksi ini bisa berbentuk media 

proyeksi diam (still pictures)dan media proyeksi gerak (motion pictures).  

b. Media Visual Tidak Diproyeksikan  

Media visual yang tidak diproyeksikan ada 3 jenis yaitu gambar 

fotografik, gambar grafis, dan diagram. 
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2.1.4.5 Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Pemilihan mediayang akan digunakan dalam pembelajaran di kelas 

merupakan pertimbangan yang utama. Keterkaitan antara media pembelajaran 

dengan tujuan, materi, metode, dan kondisi pembelajar harus menjadi perhatian 

yang utama untuk memilih dan menggunakan media dalam proses pembelajaran 

di kelas. Sebab media tidak dapat berdiri sendiri tapi terkait dan terdapat timbale 

balik dengan empat aspek tersebut. 

Maka pemilihan media pembelajaran menurut Daryanto (2012:6) harus 

sesuai dengan: 

1. tujuan pembelajaran, 

2. bahan pelajaran, 

3. metode mengajar, 

4. tersedia alat yang dibutuhkan, 

5. pribadi pengajar, 

6. minat dan kemampuan pembelajar, 

7. situasi pengajaran yang sedang berlangsung. 

2.1.4.6 Media Powerpoint 

Powerpoint merupakan salah satu media pembelajaran yang bisa berbasis 

visual, maupun audio-visual. Selain itu Powerpoint dapat juga digolongkan 

menjadi media berbasis multimedia. Disebut dengan multimedia karena media 

Powerpoint ini menggunakan kombinasi dari berbagai media antara lain media 

audio, video, komputer, grafis, dan lain sebagainya (Kustandi dan Sutjipto 

2011:78). 
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Powerpoint merupakan sebuah software yang dikeluarkan oleh 

perusahaan microsoft . Program ini cenderung lebih mudah untuk dipelajari oleh 

kalangan pendidik khususnya guru karena program ini cenderung tidak rumit 

dalam mengoperasikannya. Program Powerpoint ini juga cukup popular karena 

sebagian besar komputer yang ada di sekolah-sekolah sudah diinstal microsoft 

office yang didalamnya terdapat program microsoft Powerpoint. Sehingga guru 

atau pendidik tidak kesusahan untuk menggunakannya (Daryanto 2010:69). 

Program ini memilki kemampuan yang sangat baik dalam menyajikan 

sebuah materi presentasi dan sudah banyak digunakan dalam dunia pendidikan. 

Penggunaan media ini dikalangan pamong belajar sendiri masih menjadi sebuah 

hal yang menarik perhatian (Daryanto dalam Kusuma 2013:45). 

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa Powerpoint adalah sebuah program 

keluaran perusahaan Microsoft berbasis multimedia yang digunakan untuk 

menyajikan sebuah materi presentasi. 

Media Powerpoint dalam penelitian ini memasukkan berbagai unsur 

yang berupa foto; uraian materi mengenai pengertian, sejarah, lambang, fungsi, 

jenis, dan berbagai materi lainnya tentang koperasi; dan juga latihan soal. 

 

2.1.5 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Secara 

definitif, efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam 

mencapai tujuan atau sasarannya (Etzioni dalam Daryanto 2012:58).  
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Menurut Depdiknas (2004: 7) kualitas pembelajaran adalah keterkaitan 

sistemik dan sinergis antara guru, siswa, kurikulum dan bahan belajar, media, 

fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar 

yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. Indikator kualitas pembelajaran 

dapat dilihat antara lain dari perilaku pembelajaran pendidik, perilaku dan dampak 

belajar peserta didik, hasil belajar, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, 

kualitas media pembelajaran. 

Hamdani (2011:194) mendefinisikan efektivitas belajar adalah tingkat 

pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk pembelajaran seni. Pencapaian tujuan 

tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan 

sikap melalui proses pembelajaran.  

UNESCO (dalam Daryanto 2012:59) menetapkan empat pilar pendidikan 

yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pengelola dunia pendidikan 

yaitu: 

a. belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan (learning to know) 

b. belajar untuk menguasai keterampilan (learning to do) 

c. belajar untuk hidup bermasyarakat (learning to live together) 

d. belajar untuk mengembangkan diri secara maksimal (learning to be) 

Indikator kualitas pembelajaran dapat dilihat dari keterampilan guru 

(perilaku pembelajaran pendidik), aktivitas siswa (perilaku peserta didik), hasil 

belajar siswa (dampak belajar peserta didik), iklim pembelajaran, materi 

pembelajaran, media pembelajaran, dan sistem pembelajaran (Depdiknas, 2004:7). 
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Dalam penelitian ini peneliti membatasi indikator kualitas pembelajaran 

itu hanya tiga aspek saja, yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa. Ketiga indikator tersebut bila dijabarkan adalah sebagai berikut: 

 

2.1.5.1 Keterampilan Guru (perilaku pembelajaran pendidik)  

Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan 

berbagai macam aspek yang saling berkaitan. Untuk menciptakan suasana proses 

pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, diperlukan berbagai keterampilan. 

Diantaranya keterampilan mengajar. 

Mulyasa (2013:69) menyatakan bahwa keterampilan mengajar 

merupakan kompetensi profesional yang cukup kompleks, sebagai integrasi dari 

berbagai kompetensi guru secara utuh dan menyeluruh. 

Rusman (2012:80) mengemukakan bahwa keterampilan dasar mengajar 

guru pada dasarnya adalah berupa bentuk-bentuk perilaku bersifat mendasar dan 

khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai modal awal untuk 

melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara terencana dan profesional. 

Turney 1978 ( dalam Mulyasa 2013:70) mengungkapkan sedikitnya ada 

8 buah keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh seorang guru. 

Keterampilan yang sangat berperan dalam menentukan kualitas pembelajaran, 

yaitu keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, 

menjelaskan, membuka dan menutup pembelajaran, membimbing diskusi 

kelompok kecil, mengelola kelas, serta mengajar kelompok kecil dan perorangan. 
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2.1.5.1.1 Keterampilan Bertanya 

Keterampilan bertanya sangat perlu dikuasai guru untuk menciptakan 

pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan tidak membosankan. Karena 

hampir setiap tahap pembelajaran seorang guru dituntut untuk mengajukan 

pertanyaan sebagai umpan siswa agar berpikir lebih kritis. Kualitas pertanyaan 

yang diberikan guru menentukan kualitas jawaban yang akan diberikan oleh 

siswa. 

Keterampilan bertanya yang harus dikuasai oleh seorang guru meliputi: 

(1) keterampilan bertanya dasar, meliputi: pengungkapan pertanyaan secara jelas 

dan singkat, pemberian acuan, pemusatan, memberi giliran, pemberian 

kesempatan berpikir, pemberian tuntutan; (2) keterampilan bertanya lanjut, 

meliputi: pengubahan tuntutan kognitif, pengaturan urutan pertanyaan, pertanyaan 

pelacak, mendorong terjadinya interaksi. 

2.1.5.1.2 Keterampilan Memberi Penguatan 

Penguatan (reinforcement) merupakan respon terhadap suatu perilaku 

yang dapat meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali perlaku tersebut. 

Penguatan dapat dialakukan secara verbal atau nonverbal dengan prinsip 

kehangatan, keantusiasan, kebermaknaan, dan menghindari penggunaan respon 

yang negatif.  

Penguatan dapat dilakukan secara verbal atau nonverbal dengan prinsip 

kehangatan, kantusiasan, kebermaknaan, dan menghindari respon yang negatif. 

Penguatan verbal berupa kata-kata, dan kalimat pujian. Sedangkan secara 
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nonverbal dapat berupa gerakan mendekati peserta didik, sentuhan, acungan 

jempol, dan kegiatan yang menyenangkan. 

Pemberian penguatan ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan perhatian 

siswa dalam pembelajaran; (2) merangsang dan meningkatkan motivasi belajar; 

(3) meningkatkan kegiatan belajar dan membina perilaku yang produktif. 

2.1.5.1.3 Keterampilan Mengadakan Variasi 

Mengadakan variasi merupakan keterampilan yang harus dikuasai guru 

dalam pembelajaran, untuk mengatasi kebosanan siswa, agar selalu antusias, 

tekun, dan penuh pertisipasi. Variasi dalam pembelajaran adalah perubahan dalam 

proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa, serta 

mengurangi rasa kejenuhan dan kebosanan. 

Variasi dalam kegiatan pembelajaran dapat dikelompokan menjadi empat 

bagian, yaitu: (1) variasi dalam gaya mengajar; (2) variasi dalam penggunaan 

media dan sumber belajar; (3) variasi dalam pola interaksi; (4) variasi dalam 

kegiatan. 

2.1.5.1.4 Keterampilan Menjelaskan 

Menjelaskan adalah mendiskripsikan secara lisan tentang suatu keadaan, 

benda, fakta dan data sesuai dengan waktu dan hukum yang berlaku. Menjelaskan 

merupakan suatu aspek yang cukup penting dalam pembelajaran, mengingat 

sebagian pembelajaran menuntut guru untuk memberikan penjelasan. 

Komponen-komponen dalam keterampilan menjelaskan adalah: 

(1)keterampilan merencanakan penjelasan, terutama yang berkenaan dengan isi 

pesan atau materi pembelajaran yang akan disampaikan dan berkenaan dengan 
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siswa yang menerima pesan atau materi pembelajaran; (2) penyajian penjelasan 

harus memperhatikan penggunaan intonasi, penggunaan bahasa yang baku dan 

mudah diterima oleh siswa. 

2.1.5.1.5 Keterampilan membimbing diskusi kecil 

Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur dan melibatkan 

sekelompok orang dalam interaksi tatap muka untuk mengambil kesimpulan dan 

memecahkan masalah. 

Komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam membimbing 

diskusi adalah sebagai berikut: (1) memusatkan perhatian peserta didik pada 

tujuan dan topik diskusi; (2) memperluas masalah atau urunan pendapat; (3) 

menganalisis pandangan siswa; (4) meningkatkan partisipasi siswa; (5) 

menyebarkan kesempatan berpartisipasi; (6) menutup diskusi. 

2.1.5.1.6 Keterampilan mengelola kelas 

Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan 

iklim pembelajaran yang kondusif, dan mengembalikannya jika terjadi gangguan 

dalam pembelajaran. 

Komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam mengelola kelas 

adalah sebagai berikut: (1) menciptakan dan memelihara iklim pembelajaran yang 

optimal; (2) mengendalikan kondisi belajar yang optimal yang meliputi 

modifikasi perilaku, pengelolaan kelompok dan menemukan dan mengatasi 

perilaku yang menimbulkan masalah. 
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2.1.5.1.7 Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan  

Pengajaran kelompok kecil dan perorangan merupakan suatu bentuk 

pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap 

siswa, dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan siswa maupun 

siswa dengan siswa. 

2.1.5.1.8 Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

Membuka dan menutup pelajaran merupakan dua kegiatan rutin yang 

dilakukan oleh guru untuk memulai dan mnengakhiri pembelajaran. membuka 

pelajaran meliputi menarik perhatian peseta didik, menumbuhkan motivasi, 

memberi acuan, dan membuat kaitan antara materi yang akan dipelajari dengan 

pengalaman yang telah dikuasai siswa. Sedangkan komponen keterampilan 

menutup antara lain meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan 

merangkum inti pelajaran dan membuat ringkasan dan evaluasi. 

Berdasarkan uraian Turney 1978 (dalam Mulyasa 2013:79) 

mengungkapkan sedikitnya ada 8 buah keterampilan dasar mengajar yang harus 

dikuasai oleh seorang guru, peneliti mengembangkan indikator keterampilan guru 

sebagai instrumen penelitian dikaitkan dengan penggunaan model Snowball 

Throwing dengan media Powerpoint dalam pembelajaran IPS yang akan 

dijabarkan sebagai berikut: 

1) mengkondisikan siswa agar siap mengikuti kegiatan pembelajaran 

(keterampilan membuka pelajaran) 

2) melakukan apersepsi sesuai dengan materi yang akan diajarkan 

(keterampilan membuka pelajaran, keterampilan bertanya) 
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3) menyampaikan tujuan pembelajaran (keterampilan membuka pelajaran, 

keterampilan menjelaskan) 

4) menampilkan media powerpoint dalam kegiatan pembelajaran 

(keterampilan mengadakan variasi) 

5) menjelaskan materi yang ada dalam media powerpoint (keterampilan 

menjelaskan) 

6) membentuk kelompok diskusi (keterampilan mengelola kelas). 

7) menjelaskan materi kepada ketua kelompok (keterampilan menjelaskan) 

8) membimbing siswa untuk membuat bola pertanyaan (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan). 

9) membimbing diskusi kelompok (keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

10) memberikan penguatan kepada siswa (keterampilan memberi penguatan) 

11) menutup kegiatan pembelajaran (keterampilan menutup pelajaran). 

2.1.5.2 Aktivitas Siswa (Perilaku Peserta Didik) 

Hamalik (2012:171) mengemukakan bahwa pengajaran yang efektif 

adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan 

aktivitas sendiri. Kalaulah dalam pengajaran tradisional asas aktivitas juga 

dilaksanakan namun aktivitas tersebut bersifat semu (aktivitas semu). Pengajaran 

modern tidak menolak seluruhnya pendapat tersebut namun lebih menitikberatkan 

pada asas aktivitas sejati. 
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Menurut Anitah , dkk (dalam Setyani 2013:32) proses belajar merupakan 

suatu rangkaian kegiatan dalam belajar, esensinya adalah rangkaian aktivitas yang 

dilakukan siswa dalam upaya mengubah perilaku yang dilakukan secara sadar 

melalui interaksi dengan lingkungan. 

Menurut pendapat di atas dapat peneliti simpulkan bahwa aktivitas siswa 

adalah kesempatan untuk belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri untuk 

mengubah perilaku dengan cara berinteraksi dengan lingkungannya. 

Diedrich (dalam Sardiman, 2011:101) membuat suatu daftar yang berisi 

177 macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut: 

a) visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya membaca, 

memerhatikan diagram demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain 

b) oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi 

c) listening activities, misalnya mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, 

musik pidato 

d) writing activities, misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin 

e) drawing activities, misalnya mendiagram, membuat grafik, peta, diagram 

f) motor activities, yang termasuk di dalamnya misalnya melakukan 

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

beternak 

g) mental activities, sebagai contoh: menanggapi, mengingat, memecahkan 

soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan 
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h) emotional activities, seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Berdasarkan uraian teori menurut Diedrich (dalam Sardiman 2011: 101) 

mengenai 8 aktivitas siswa, peneliti akan mengembangkan indikator aktivitas 

siswa sebagai instrumen penelitian dikaitkan dengan penggunaan model Snowball 

Throwing dengan media Powerpoint dalam pembelajaran IPS yang akan 

dijabarkan sebagai berikut: 

b. mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran (aktivitas emosional) 

c. memperhatikan materi yang disampaikan melalui slide powerpoint (aktivitas 

visual, dan aktivitas mendengarkan) 

d. siswa duduk secara berkelompok (aktivitas emosional, aktivitas mental) 

e. ketua kelompok menjelaskan materi dan anggota kelompok menyimak 

materi (aktivitas lisan, aktivitas mendengarkan) 

f. membuat bola pertanyaan (aktivitas metrik) 

g. melakukan diskusi kelompok (aktivitas lisan, aktivitas aktivitas mental, 

aktivitas emosional) 

h. mempresentasikan hasil diskusi (aktivitas lisan, aktivitas emosional) 

i. menanggapi hasil diskusi (aktivitas mental) 

j. mengerjakan soal evaluasi (aktivitas menulis, mental, emosional). 

2.1.5.3 Hasil Belajar Siswa (Dampak Belajar Peserta Didik) 

Suprijono (2013:05) menyatakan bahwa hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan 
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keterampilan. Hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan 

hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. 

Hasil belajar merupakan kulminasi dari suatu proses yang telah dilakukan 

dalam belajar. Hasil belajar harus menunjukkan suatu perubahan tingkah laku atau 

perolehan perilaku yang baru dari siswa yang menetap, fungsional, positif, dan 

disadari (Anitah 2009:2.19). 

Menurut Bloom (dalam Suprijono 20013:06) hasil belajar mencakup tiga 

buah kemampuan yaitu kemampuan kognitif (pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, analisis, mengorganisasikan, dan menilai), afektif (menerima, 

memberi respon, nilai, organisasi, karakterisasi), dan psikomotor (keterampilan 

produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, intelektual). 

Dari berbagai pengertian tentang hasil belajar di atas, dapat peneliti 

simpulkan bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku peserta didik dalam 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotor setelah melalui kegiatan belajar. 

 

2.1.6 Hakikat Belajar 

2.1.6.1 Pengertian Belajar 

Dalam keseluruhan proses penddikan di sekolah, kegiatan belajar 

merupakan kegiatan yang paling pokok. Proses belajar merupakan proses yang 

harus dilalui oleh siswa supaya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang 

dikehendaki. Proses belajar ini merupakan kegiatan yang sangat penting. Berhasil 

atau tidaknya tujuan pembelajaran itu tercapai bergantung bagaimana proses 

belajar anak didik. Banyak para ahli yang merumuskan definisi belajar. Secara 
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psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku dari hasil 

interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut 

Slameto (2010:2) belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Menurut Gagne (dalam Suprijono 2013:02) belajar adalah perubahan 

disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas. Perubahan 

disposisi tersebut bukan diperoleh langsung dari proses pertumbuhan seseorang 

secara alamiah. Sedangkan Travers dalam karya Suprijono yang berjudul 

Cooperative Learning mengartikan belajar adalah proses menghasilkan perubahan 

tingkah laku. 

Hamalik (2011: 27), menyebutkan bahwa belajar adalah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman (learning was difined as the 

modification or strengthening of behavior through experiencing). 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu proses usaha seseorang untuk mencapai perubahan tingkah laku 

yang berbeda melalui praktek atau pengalaman langsung interaksi diri seseorang 

dengan lingkungan sekitarnya. 

2.1.6.2 Ciri-ciri Belajar 

Beberapa ciri umun kegiatan belajar seperti yang dikemukakan oleh 

Wragg dalam Aunurrahman (2011: 36) yaitu: 

-  belajar menunjukkan suatu aktivitas pada diri seseorang yang disadari atau 

disengaja 
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Pemahaman kita yang pertama dan sangat penting adalah bahwa kegiatan 

belajar merupakan kegiatan yang disengaja atau direncanakan oleh 

pembelajar sendiri dalam bentuk suatu aktivitas tertentu. 

- belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungannya. 

Lingkungan dalam hal ini dapat berupa manusia atau obyek-obyek lain yang 

memungkinkan individu memperoleh pengalamaan-pengalaman atau 

pengetahuan, baik pengalaman atau pengetahuan baru maupun sesuatu yang 

pernah diperoleh atau ditemukan sebelumnya akan tetapi menimbulkan 

perhatian kembali bagi individu tersebut sehingga memungkinkan terjadinya 

interaksi. 

- hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. 

Walaupun tidak semua perubahan tingkah laku merupakan hasil belajar, 

tetapi aktivitas belajar umumnya disertai dengan perubahan tingkah laku. 

Perubahan tingkah laku pada kebanyakan hal merupakan sesuatu perubahan 

yang dapat diamati (observable). 

 

2.1.6.3 Prinsip Belajar 

Menurut Suprijono (2013:04) terdapat tiga prinsip belajar yaitu: 

(1)perubahan perilaku. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar memiliki ciri-ciri 

antara lain adalah kontinyu atau berkesinambungan dengan perilaku lainnya, 

bermanfaat sebagai bekal hidup, positif atau berakumulasi, bertujuan terarah, 

mencakup keseluruhan hasil potensi manusia; (2)belajar merupakan proses. 

Belajar didorong karena kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Belajar 
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merupakan suatu kesatuan fungsional berbagai komponen belajar. Merupakan 

proses sistemik yang dinamis; (3) belajar merupakan bentuk pengalaman. 

Pengalaman pada dasarnya adalah hasil interaksi peserta didik dengan 

lingkungannya. 

Slameto (2010:27) mendiskripsikan prinsip-prinsip belajar yang berbeda. 

Prinsip-prinsip belajar tersebut adalah: 

a. berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar 

Dalam belajar siswa harus diusahakan berpartisipasi aktif, meningkatkan 

minat, membimbing dan motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan 

instruksional. Belajar perlu berinteraksi dengan lingkungan, dan lingkungan 

itu harus menantang untuk dapat mengembangkan kemampuan anak 

bereksplorasi dan belajar dengan efektif. 

b. sesuai hakikat belajar 

Belajar itu proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap menurut 

perkembangannya. Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi, 

adn discovery. Belajar adalah proses untuk mencari hubungan pengertian 

satu dengan pengertian yang lain sehingga mendapat pengertian sesuai 

dengan yang diharapkan. 

c. sesuai materi/ bahan yang harus dipelajari 

Belajar adalah proses keseluruhan, dan materi itu harus memiliki struktur, 

penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah menangkap 

pengertiannya. Harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai 

tujuan instruksional yang harus dicapai. 
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d. syarat keberhasilan belajar 

Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat belajar 

dengan tenang. Repetisi atau pengulangan terhadap materi pembelajaran 

juga perlu dilakukan agar pengertian/ keterampilan/ sikap dapat mendalam 

pada siswa. 

Berdasarkan prinsip-prinsip belajar yang telah diuraikan di muka, peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa dalam belajar, siswa juga memerlukan variabel-

variabel lain yang bersifat prinsipil untuk dipenuhi. Agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai, tidak hanya dari diri siswa saja yang harus dipenuhi. tapi hal-hal 

mendasar yang dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran itu juga harus 

dipenuhi. 

2.1.6.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Menurut Slameto (2010:54) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

proses dan hasil belajar anak terbagi menjadi dua macam yaitu faktor intern dan 

faktor ekstern. 

2.1.6.4.1 Fartor Intern 

1. Faktor Jasmaniah 

a) Faktor Kesehatan 

Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang 

terganggu. Seseorang akan mudah lelah jika kurang sehat, kurang bersemangat, 

mudah pusing, ataupun gangguan-gangguan fungsi organ dan alat tubuh yang lain. 

Sehingga ia akan sulit menerima materi dalam proses belajar. Agar seseorang 

dapat belajar dengan baik, maka ia harus menjaga kondisi kesehatannya. 
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b) Cacat Tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang 

sempurna mengenai tubuh/badan. Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi 

seseorang dalam belajar. Siswa yang cacat belajarnya juga akan terganggu. Jika 

hal ini terjadi, hendaknya ia belajar di sebuah lembaga khusus atau memakai alat 

bantu yangdapat menghindari atau mengurangi pengaruh cacat tersebut. 

2. Faktor Psikologis 

a. Intelegensi 

Menurut J.P. Chaplin merumuskan intelegensi sebagai kecakapan yang 

terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan menghadapi dan menyesuaikan ke dalam 

situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui atau menggunakan 

konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya 

dengan cepat. 

Intelegensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar seseorang. 

Meskipun begitu siswa yang memiliki tingkat intelegensi yang tinggi belum tentu 

berhasil dalam belajarnya. Karena belajar merupakan merupakan suatu proses 

yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan 

intelegensi hanya salah satu faktor diantara faktor yang lain. 

b. Perhatian 

Perhatian menurut Gazali adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itu 

pun semata-mata tertuju padasuatu obyek atau sekumpulan obyek. Agar hasil 

belajar siswa baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang 
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harus dipelajarinya. Maka dari itu, bahan pelajaran hendaknya dikemas dengan 

menarik agar siswa terus perhatian dan tidak timbul kebosanan. 

c. Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar. Karena 

bila bahan pelajaran tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar 

dengan baik karena tidak sesuai dengan ketertarikannya. 

d. Bakat 

Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Jika pelajaran yang dipelajari 

siswa sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajarnya akan baik karena ia pasti 

senang saat belajar. 

Selain faktor-faktor intern di atas, faktor intern lainnya adalah motif, 

kematangan, dan kesiapan. 

3. Faktor Kelelahan 

Kelelahan pada seseorang dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu 

kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Agar siswa dapat belajar dengan baik 

haruslah menghindari jangan sampai terjadi kelelahan dalam belajarnya. 

2.1.6.4.2 Faktor Ekstern 

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar terbagi menjadi tiga 

yaitu cara faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat. 
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1. Faktor keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa : cara 

orangtua mendidik, relasi antar anggota keluarga, susasana rumah tangga dan 

keadaan ekonomi keluarga. 

2. Faktor sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin 

sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode 

belajar dan tugas rumah. 

3. Faktor masyarakat 

Faktor masyarakat juga memiliki pengaruh yang besar terhadap 

keberlangsungan proses belajar. Faktor ini meliputi kegiatan siswa dalam 

masyarakat, mass media, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat yang 

semuanya mempengaruhi belajar. 

Dari berbagai penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi belajar 

dapat penulis simpulkan bahwa keberhasilan belajar peserta didelahetapkan. ditik 

sangat dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern. Kedua faktor tersebut perlu 

sekali untuk diseimbangkan agar peserta didik mampu mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 
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2.1.7 Hakikat Pembelajaran 

2.1.7.1 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, 

memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada peserta didik 

(Winataputra, 2007:1.18).  

Sedangkan konsep dasar pembelajaran seperti hal itu dirumuskan dalam 

pasal 1 butir 20 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yakni “pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar”. 

Gagne dalam Sugandi (2006:9) pembelajaran merupakan suatu kumpulan 

proses yang bersifat individual, yang merubah stimuli dari lingkungan seseorang 

ke dalam sejumlah informasi, yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil 

belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang.  

Menurut Sugandi (2006:7) pembelajaran yang berorientasi bagaimana 

perilaku guru yang efektif, beberapa teori belajar mendeskripsikan pengertian 

pembelajaran sebagai berikut: (1) pembelajaran adalah usaha guru membentuk 

tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan agar terjadi 

hubungan stimulus dengan tingkah laku belajar (behavioristik); (2) pembelajaran 

merupakan cara guru memberikan kesempatan kepada si belajar untuk berpikir 

agar memahami apa yang dipelajari (kognitif); (3) pembelajaran memberikan 

kebebasan kepada si belajar untuk memilih bahan pelajaran dan cara 

mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya (humanistik). 
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Dari pendapat mengenai pembelajaran di atas, dapat peneliti simpulkan 

bahwa pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara peserta didik, pendidik 

dan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik. 

 

2.1.7.2 Hakikat Pembelajaran IPS di SD 

2.1.7.2.1 Pengertian Ilmu-Ilmu Sosial 

Ilmu Sosial adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari 

aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya 

(Wikipedia Indonesia). 

Sanusi (Taneo 2010:1.6) menyatakan bahwa ilmu sosial terdiri dari 

disiplin-disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf akademis dan biasanya 

dipelajari pada tingkat perguruan tinggi yang makin lanjut dan makin ilmiah. 

Sedangkan menurut Mulyono (Taneo 2010:1.8) memberi batasan Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) bahwa IPS sebagai pendekatan interdisipliner dari 

pelajaran Ilmu-ilmu Sosial. IPS meruapakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-

ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi budaya, psikologi sosial, sejarah, 

geografi, ekonomi, ilmu politik, dan sebagainya. Dengan demikian IPS 

merupakan suatu bidang studi karena fusi dari disiplin ilmu-ilmu sosial, yang utuh 

dan tidak dapat terpisah-pisah dalam kotak-kotak disiplin ilmu yang ada. 

Dari pengertian ilmu sosial yang disampaikan para ahli dapat peneliti 

simpulkan bahwa ilmu sosial merupakan disipln ilmu yang menggunakan 

pendekatan monodisiplin dan keberadaannya terdapat pada perguruan tinggi 

bahkan masyarakat umum. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia


54 

 

 

2.1.7.2.2 Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

IPS adalah ilmu yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial (Permendikbud No.22 Tahun 2006). 

Sardjiyo (2012:1.26) mengungkapkan bahwa “IPS adalah bidang studi 

yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di 

masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu perpaduan.” 

Sumaatmadja (2007:1.9) mengemukakan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) tidak lain adalah mata pelajaran atau mata kuliah yang mempelajari 

kehidupan sosial yang kajiannya mengintegrasikan bidang ilmu sosial dan 

humaniora. 

Menurut Soewarso (dalam Setiyani 2013:40) bahwa pada hakekatnya, 

IPS adalah telaah tentang manusia dan dunianya. Manusia selalu hidup bersama 

dengan sesamanya. Dalam hidup itu mereka harus mampu mengatasi rintangan 

yang mungkin timbul dari sekelilingnya maupun dari akibat hidup bersama. 

Begitulah IPS melihat manusia dari berbagai sudut pandang. IPS melihat 

bagaimana manusia hidup bersama sesamanya di lingkungan sendiri, dengan 

tetangganya, yang dekat sampai jauh serta bagaimana mereka bergerak untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

2.1.7.2.3 Hakikat dan Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial di SD 

IPS merupakan ilmu yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, 

dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata 

pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui 

mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga Negara 
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Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta 

damai. Dimasa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan berat 

karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. 

Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial 

masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis (KTSP, 

2006:575). 

Sardjiyo (2012:1.28) menyatakan tujuan pendidikan IPS di SD secara 

keseluruhan adalah sebagai berikut: (1) membekali anak didik dengan 

pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupannya kelak di masyarakat; (2) 

membekali anak didik dengan kemampian mengidentifikasi, menganalisis dan 

menyusun alternatif pemecahan masalah sosialyang terjadi di masyarakat; (3) 

membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga 

masyarakat dan berbagai bidang keilmuan serta bidang keahlian; (4) membekali 

anak didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif dan ketrampilan terhadap 

pemanfaatan lingkungan hidup; (5) membekali anak didik dengan kemampuan 

mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan 

kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Menurut BSNP 2006 dalam standar isi mata pelajaran IPS bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 
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1. mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya 

2. memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial 

3. memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan 

4. memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. 

Tujuan pendidikan IPS adalah mengembangkan kemampuan peserta 

didik dalam menguasai disiplin ilmu-ilmu sosial untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang lebih tinggi (Supriatna 2008:11). 

Tujuan pendidikan IPS dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, 

yaitu pengembangan kemampuan intelektual siswa, pengembangan kemampuan 

dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakatdan bangsa serta 

pengembangan diri siswa sebagai pribadi. Tujuan pertama berorientasi pada 

pengembangan kemampuan intelektual yang berhubungan dengan diri siswa dan 

kepentingan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu sosial. Tujuan kedua 

berorientasi pada pengembangan diri siswa dan kepentingan masyarakat. 

Sedangkan tujuan ketiga lebih berorientasi pada pengembangan pribadi siswa baik 

untuk kepentingan dirinya, masyarakat maupun ilmu. 

Menurut Sumaatmadja (2007: 1.10) bahwa tujuan IPS adalah membina 

anak didik menjadi warga negara yang baik yang memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya sendiri serta bagi 
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masyarakat dan negara. Oleh karena itu, pengajaran IPS sangatlah penting 

diajarkan kepada peserta didik sejak dini. IPS yang diajarkan kepada peserta didik 

pada pendidikan sekolah dasar dan menengah menjadi dasar pengantar bagi 

mempelajari IPS/Studi Sosial ataupun Ilmu Sosial di Perguruan Tinggi dengan 

harapan peserta didik memiliki kemampuan serta keterampilan untuk tetap 

bertahan menghadapi tantangan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. 

 

2.1.7.2.4 Ruang Lingkup IPS SD 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS dalam standar isi (BSNP 2006) 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

1. manusia, tempat, dan lingkungan 

2. waktu, keberlanjutan, dan perubahan 

3. sistem sosial dan budaya 

4. perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 

Ruang lingkup IPS sebagai pengetahuan, sebagai pokoknya adalah 

kehidupan manusia di masyarakat atau manusia dalam konteks sosial. Ditinjau 

dari aspek-aspeknya, ruang lingkup tersebut meliputi hubungan sosial, ekonomi, 

psikologi sosial, budaya, sejarah, geografi dan aspek politik. Dari ruang lingkup 

kelompoknya meliputi keluarga, rukun tetangga rukun kampung, warga desa, 

organisasi masyarakat, sampai ke tingkat bangsa. Ditinjau dari ruangnya, meliputi 

tingkat lokal, regional sampai ke tingkat global. Sedangkan dari proses interaksi 

sosialnya, meliputi interaksi dalam bidang kebudayaan, politik dan ekonomi. Tiap 

unsur yang menjadi subsistem dari ruang lingkup tersebut, berkaitan satu sama 
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lain sebagai cerminan kehidupan sosial manusia dalam konteks masyarakatnya. 

Sedangkan ruang lingkup IPS sebagai program pendidikan terkait dengan nilai 

dasar yang harus dikembangkan yaitu nilai edukatif, nilai parktis, nilai teoritis, 

nilai filsafat dan nilai ketuhanan (Sumaatmadja, 2007: 1.22) 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup 

dalam pembelajaran IPS mencakup hal-hal yang sangatlah luas. Mengkaji 

manusia dan peradabannya meliputi hubungan sosial, ekonomi, psikologi sosial, 

budaya, sejarah, geografi dan aspek politik dari tingkat regional sampai global. 

 

2.1.7.2.5 Sumber-Sumber Materi IPS di Sekolah Dasar 

Hidayati dkk. (2008: 1.26-1.27) mengklasifikasikan lima macam sumber 

materi IPS sebagai berikut: 

1 segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari 

keluarga, sekolah, desa, kecamatan sampai lingkungan yang luas negara dan 

dunia dengan berbagai permasalahannya. 

2 kegiatan manusia misalnya: mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, 

produksi, komunikasi, transportasi. 

3 lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan 

antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai 

yang terjauh. 

4 kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang 

dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang 

tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang besar. 
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5 anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari makanan, pakaian, 

permainan, keluarga. 

Menurut Supriatna dkk 2008 materi adalah apa yang dipelajari oleh siswa 

berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Pendidikan IPS merupakan sintetis antara 

disiplin ilmu pendidikan dengan disiplin ilmu-ilmu sosial maka materi yang 

dipelajari siswa adalah materi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan 

pendidikan. Oleh karena itu materi yang dikembangkan dalam pendidikan IPS 

tidak dapat melepaskan diri dari materi yang dikembangkan dari luar disiplin ilmu 

sosial yaitu materi-materi yang digunakan untuk mengembangkan sikap dalam 

proses belajar. Materi pendidikan IPS dikembangkan dari disiplin-disiplin ilmu 

sosial yang kemudian disintesiskan dengan ilmu pendidikan dan disajikan dengan 

didasarkan pada tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan pendidikan IPS di 

Indonesia biasanya terdiri dari disiplin ilmu ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi, 

politik, hukum dan pendidikan kewarganegaraan. Selain itu dapat pula dipahami 

bahwa materi IPS dikembangkan dari fenomena-fenomena sosial yang terjadi 

dekat dengan lingkungan siswa kemudian meluas pada lingkungan sekolah, 

masyarakat sekitar tempat tinggal siswa, lingkungan kota dimana siswa tinggal, 

propinsi, negara dan kemudian ke wilayah regional negara tetangga bahkan 

sampai lingkungan dunia. Selain ruang lingkup kajian yang semakin meluas, 

tema-tema yang disajikan berangkat dari hal-hal yang sederhana menuju pada 

permasalahan sosial yang semakin kompleks. 
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2.1.7.2.6 Kurikulum IPS di SD 

Dalam Standar Nasional Pendidikan Pasal 1, ayat 15 dikemukakan 

bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum 

operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan 

pendidikan (BSNP 2006) 

Pengembangan KTSP dalam rangka mewujudkan tujuan penddikan 

nasional, kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan berdasarkan standar 

isi (Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006) dan standar kompetensi lulusan 

(Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006) 

Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, 

Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik 

diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan 

bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Mata pelajaran IPS 

disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran 

menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan 

pendekatan tersebut diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang 

lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. (BSNP 2006). 

Berikut adalah penggalan dari standar isi (Permendiknas Nomor 22 

Tahun 2006) Standar Kompetensi serta Kompetensi Dasar mata pelajaran IPS SD 

khususnya kelas IV. 
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Tabel 2.1 

SK dan KD Kelas IV, Semester 1 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Memahami sejarah, 

kenampakan alam, dan 

keragaman suku bangsa di 

lingkungan kabupaten/kota 

dan provinsi 

 

1.1 Membaca peta lingkungan 

setempat (kabupaten/kota, 

provinsi) dengan menggunakan 

skala sederhana. 

1.2 Mendeskripsikan kenampakan 

alam di lingkungan kabupaten/kota 

dan provinsi serta hubungannya 

dengan keragaman sosial dan 

budaya. 

1.3 Menunjukkan jenis dan persebaran 

sumber daya alam serta 

pemanfaatannya untuk kegiatan 

ekonomi di lingkungan setempat. 

1.4 Menghargai keragaman suku 

bangsa dan budaya setempat 

(kabupaten/kota, provinsi). 

1.5 Menghargai berbagai peninggalan 

sejarah di lingkungan setempat 

(kabupaten/kota, provinsi) dan 
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menjaga kelestariannya. 

1.6 Meneladani kepahlawanan dan 

patriotisme tokohtokoh di 

lingkungannya 

 

Tabel 2.2 

SK dan KD Kelas IV, Semester 2 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

2. Mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, dan 

kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota dan 

provinsi  

2.1  Mengenal aktivitas ekonomi yang 

berkaitan dengan sumber daya alam dan 

potensi lain di daerahnya. 

2.2 Mengenal pentingnya koperasi dalam 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi 

produksi, komunikasi, dan transportasi 

serta pengalaman menggunakannya 

2.4 Mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya 
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2.1.8 Implementasi Model Snowball Throwing Berbantuan Media 

Powerpoint dalam Pembelajaran IPS di SD  

Pada dasarnya siswa memiliki minat dan dorongan ingin melihat 

kenyataan. mengingat materi pembelajaran IPS lebih banyak memuat informasi 

maka upaya mengembangkan kedua petensi siswa tersebut, guru dituntut memiliki 

krativitas dalam mengktualisasikan kompetensinya terutama untuk 

mengidentifikasi, menyeleksi dan menentukan media pembelajaran (Winataputra, 

2010:9.36) 

Menurut Sumaatmadja (2007: 1.10) bahwa tujuan IPS adalah membina 

anak didik menjadi warga negara yang baik yang memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya sendiri serta bagi 

masyarakat dan negara. Oleh karena itu, penrampilan untugajaran IPS sangatlah 

penting diajarkan kepada peserta didik sejak dru haruslahini. IPS yang diajarkan 

kepada peserta didik pada pendidikan sekolah dasar dan menengah menjadi dasar 

pengantar bagi mempelajari IPS/Studi Sosial ataupun Ilmu Sosial di Perguruan 

Tinggi dengan harapan peserta didik memiliki kemampuan serta keterampilan 

untuk tetap bertahan menghadapi tantangan yang muncul dalam kehidupan sehari-

hari. 

Dari pemaparan di muka dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai 

tujuan pembelajaran IPS yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan serta 

keterampilan untuk hidup di dunia yang dinamis maka seorang guru harus mampu 

memilih dan menerapkan media serta model yang dapat terus merangsang minat 



64 

 

 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. Maka dari itu peneliti memilih salah satu 

model pembelajaran koorperatif yaitu Snowball Throwing dengan bantuan media 

Powerpoint dalam pembelajaran IPS. 

Snowball Throwing merupakan salah satu model pembelajaran 

koorperatif yang dapat merangsang minat dan perhatian siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Karena dalam model Snowball Throwing siswa diajak 

belajar sekaligus memainkan permainan berupa melemparkan bola salju. Bola 

salju tersebut terbuat dari kertas berisi pertanyaan dan dibentuk menjadi kepalan 

bola. Teman yang mendapat lemparan tersebut harus menjawab pertanyaan yang 

ada di bola salju. Melalui permainan demikian tentu siswa memperhatikan 

pembelajaran dan mempersiapkan diri untuk menjawab kemungkinan pertanyaan 

yang akan diperoleh. Model ini akan didukung dengan media Powerpoint yang 

merupakan media berbasis multimedia yang mana keterlibatan penglihatan 

maupun pendengaran siswa sangat diperhatikan selama mengikuti proses 

pembelajaran. Karena dalam Powerpoint melibatkan berbagai media, diantaranya 

yaitu visual, audio, perangkat komputer, perangkat layar, dsb. Sehingga dapat 

dikategorikan sebagai multimedia. Media ini memudahkan guru untuk 

menyampaikan materi pembelajaran serta memudahkan siswa pula untuk 

menyerap pembelajaran. 

Adapun langkah-langkah penerapan model Snowball Throwing dengan 

media Powerpoint dalam pembelajaran IPS di SD pada Standar Kompetensi 2. 

Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi dan Kompetensi Dasar 2.2 Mengenal 
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pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Model 

Snowball Throwing jika diterapkan pada KD 2.2 khususnya materi koperasi 

adalah sebagai berikut: 

1. guru mengondisikan siswa agar siap mengikuti kegiatan pembelajaran, 

mengkondisikan kelas, serta mempersiapkan media pembelajaran. 

2. guru memberikan apersepsi berkaitan dengan materi tentang koperasi yang 

akan disampaikan. 

3. guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

4. guru menampilkan media powerpoint yang isinya berkaitan dengan materi 

tentang koperasi. 

5. guru menjelaskan materi tentang koperasi yang ada dalam media 

powerpoint. 

6. guru membentuk kelompok-kelompok secara heterogen. 

7. guru memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan 

penjelasan materi lebih dalam. 

8. masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing, 

kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada 

temannya. 

9. masing-masing siswa dalam setiap kelompok diberi satu lembar kertas 

kerja. kemudian masing-masing siswa dalam kelompok tersebut diminta 

menuliskan satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah 

dijelaskan oleh ketua kelompok. kertas kerja yang berisikan pertanyaan 
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tersebut, dibuat seperti bola dan dilemparkan ke kelompok lain sesuai 

arahan yang diberikan oleh guru. 

10. setelah siswa dalam setiap kelompok mendapatkan satu bola/satu 

pertanyaan, siswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan jawaban dari 

pertanyaan yang telah didapat bersama teman kelompoknya dan menuliskan 

jawaban di kertas kerja yang telah diberikan. 

11. tiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan jawaban dan 

menanggapi hasil diskusi. 

12. evaluasi 

13. penutup 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian yang dilakukan oleh Van Dat Tran pada tahun 2013 dengan 

judul “Theoretical Perspectives Underlying the Application of Cooperative 

Learning in Classrooms”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran 

kooperatif telah menjadi pusat perhatian dunia karena telah terbukti memiliki efek 

yang kuat pada keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil belajar siswa, serta hasil 

positif lainnya seperti akademik, sosial, afektif, dan psikologis. Namun demikian 

ada perbedaan pendapat mengenai pernyataan bahwa siswa yang diajarkan 

pembelajaran kooperatif menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan 

yang menggunakan metode mengajar tradisional. 

Berdasarkan hasil penelitian dan yang dilaksanakan oleh Setiyani pada 

tahun 2013 dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Menggunakan 
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Model Snowball Throwing Dengan Media Audio Visual Siswa Kelas IV A SDN 

Purwoyoso 03 Kota Semarang” menunjukkan hasil bahwa  keterampilan guru 

dalam pembelajaran IPS siswa kelas IVA SDN Purwoyoso 03 Kota Semarang 

meningkat. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan skor pada tiap 

siklusnya, yaitu pada siklus I rata-rata skor yang diperoleh guru adalah 25,5 

dengan kategori baik dan meningkat menjadi 35,5 dengan kategori sangat baik 

pada siklus II. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS di kelas IVA SDN 

Purwoyoso 03 Kota Semarang juga meningkat. Hal ini dibuktikan dari hasil 

observasi aktivitas siswa selama penelitian yang menunjukkan adanya 

peningkatan skor pada tiap siklusnya, yaitu pada siklus I rata-rata skor yang 

diperoleh siswa adalah 20,3 dengan kategori baik dan meningkat menjadi 26,2 

dengan kategori baik pada siklus II. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

di kelas IVA SDN Purwoyoso 03 Kota Semarang meningkat. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya peningkatan persentase ketuntasan klasikal hasil belajar siswa dan 

rata-rata nilai yang didapatkan pada setiap siklusnya, yaitu pada siklus I 

persentase ketuntasan klasikal hasil belajar siswa adalah 69,23% dengan rata-rata 

67,69 dan meningkat pada siklus II yaitu ketuntasan secara klasikal ebanyak 

84,62% dengan rata-rata 81,93. 

Penelitian yang dilakukan oleh Orhan Tahun 2013 dengan judul 

“Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Snowball Throwing Pada Materi SD 

Tentang Bumi Dan Alam Semesta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama 

proses pembelajaran dalam siklus I dan siklus II, aktivitas guru meningkat dari 

83% menjadi 92%, aktivitas siswa meningkat dari 63% menjadi 88%, dan hasil 
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belajar siswa yang mencapai lebih dari standar ketuntasan meningkat dari 68% 

(sebanyak 17 siswa) menjadi 88% (sebanyak 22 siswa).  

Penelitian yang dilakukan oleh Basilia Esi, Edy Yusmin, Hery Kresnadi 

dengan judul “Peningkatan Aktivitas Pembelajaran Matematika Menggunakan 

Model Snowball Throwing Pada SDN 10 Parindu Sanggau”.  Siswa kelas IV yang 

berjumlah 27 orang, terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. 

Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat peningkat aktivitas fisik dari baseline 

25,9% menjadi 40,7% pada siklus I, siklus II sebesar 70,4%, terdapat peningkatan 

aktivitas mental dari baseline 25,2% menjadi 32,6% pada siklus I, siklus II 

sebesar 61,5%, terdapat peningkatan aktivitas emosional dari baseline sebesar 

38,9% meningkat menjadi 44,5% pada siklus I siklus II sebesar 79,6%. Dari data 

yang diperoleh terjadi peningkatan yang signifikan. Jurnal Pendidikan dan 

Pembelajaran Vol 2, No 3 (2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Entin T. Agustina di SMK Negeri 14 

Bandung dengan judul “Implementasi Model Pembelajaran Snowball Throwing 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam Membuat Produk Kria Kayu 

dengan Peralatan Manual”  dengan hasil penelitian ditandai dari ketercapaian 

indikator keberhasilan penelitian  tindakan kelas dan adanya peningkatan rata-rata 

hasil pembelajaran standar kompetensi (SK) membuat produk kria kayu dengan 

peralatan manual dari siklus I sebesar sebesar 56,70 dan siklus II yaitu sebesar 

81,09. Sedangkan untuk pencapaian ketuntasan belajar siklus I sebesar 35,48% 

dan pada siklus II sebesar 90,32%. Hasil observasi terhadap kegiatan aktifitas 

siswa dalam mengikuti pembelajaran juga terlihat semakin meningkat dari siklus I 
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mendapatkan katagori aktif sedangkan pada siklus II kategori sangat aktif sekali. 

Demikian juga hasil observasi terhadap kegiatan guru selama proses pembelajaran 

juga menunjukkan peningkatan dari siklus I mendapatkan kategori baik dan pada 

siklus II mendapatkan kategori baik sekali. 

Penelitian yang dilakukan oleh Triana Kartika Santi dengan judul 

“Penggunaan Model Pembelajaran Snowball Throwing Dalam Mata Kuliah 

Sistematika Hewan Vertebrata Mahasiswa Pendidikan Biologi”. Hasil penelitian 

secara keselurahan dapat disimpulkan bahwa pada saat pembelajaran keaktifan 

diskusi saat sebelum tindakan yang mencapai kategori baik hanya 10 mahasiswa 

(41%), siklus I 13 mahasiswa (54 %), siklus II 19 mahasiswa (79 %). Ditinjau dari 

hasil belajar (aspek kognitif) sebelum tindakan 9 mahasiswa (37,5 %), siklus I 14 

mahasiswa (58 %) dan siklus II 18 mahasiswa (75 %). Jurnal Ilmiah 

PROGRESSIF, Vol.8 No.22, April 2011. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma pada tahun 2013 dengan judul 

“Peningkatan Keterampilan Menulis Pantun melalui Model Pembelajaran Think 

Pair Share Berbantuanan Media Powerpoint Siswa Kelas IV SD Negeri 

Karanganyar 02” menunjukkan hasil terjadi peningkatan  aktivitas siswa, hal ini 

dibuktikan dengan aktivitas siswa pada siklus I memperoleh rata-rata skor 16,67 

dengan kriteria cukup, pada siklus II meningkat dengan jumlah rata-rata skor 

21,15 dengan kriteria baik, dan pada siklus III kembali meningkat dengan jumlah 

rata-rata skor 26,00 dengan kriteria baik. Hasil tersebut telah mencapai indikator 

keberhasilan yang diharapkan, yaitu aktivitas siswa meningkat dengan kriteria 

sekurang-kurangnya baik. Peningkatan hasil belajar siswa dibuktikan dengan 
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adanya data awal hasil belajar siswa pada pembelajaran menulis pantun diperoleh 

skor rata-rata 58,72 dengan prosentase ketuntasan belajar klasikal 38,00%. Hasil 

belajar siswa pada siklus I memperoleh rata-rata skor 69,87 dengan prosentase 

ketuntasan belajar klasikal 60,00%. Pada siklus II meningkat dengan jumlah rata-

rata skor 75,75 dengan prosentase ketuntasan belajar klasikal 75,00%. Pada siklus 

III kembali meningkat dengan jumlah rata-rata skor 80,87 dengan presentase 

ketuntasan belajar klasikal 87,5%. Hasil belajar tersebut telah mencapai indikator 

keberhasilan yang diharapkan, ketuntasan hasil belajar individual sudah tercapai 

yaitu ≥ 70, dan ketuntasan hasil belajar klasikal sudah tercapai yaitu ≥ 80%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Abd Rahman dengan judul “Penerapan 

Metode Snowball Throwing Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 

V Pada SDN No. 1 Pantolobete” tahun ajaran 2013/2014.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada tindakan siklus I aktivitas siswa pada pertemuan 

pertama skor yang diperoleh yaitu 50,00% dan masuk dalam kategori Cukup 

sedangkan pada pertemuan kedua mengalami peningkatan skor yang diperoleh 

yaitu 60,00 dan masuk dalam kategori Cukup, begitu juga dengan aktivitas guru 

pada siklus I pertemuan pertama skor yang diperoleh yaitu 53,57% dan masuk 

dalam kategori Cukup dan pada pertemuan kedua mengalami peningkatan dengan 

skor 64,29% dan masuk dalam kategori cukup, secara keseluruhan aktivitas siswa 

dan guru mengalami peningkatan aktivitas meskipun masih dalam kategori 

cukup,dan pada analisis soal siklus I menunjukan hasil ketuntasan klasikal yang 

diperoleh yaitu 14,30% dan daya serap klasikal yang diperoleh 57,86%. Pada 

tindakan siklus II aktivitas siswa mengalami peningkatan yang signifikan pada 
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pertemuan pertam skor yang diperoleh 75,00% dan masuk dalam kategori Baik 

meningkat pada pertemuan kedua dengan skor 90,00% sedangkan penilaian 

aktivitas guru pada siklus II pertemuan pertama skor yang diperoleh 71,43% dan 

masuk dalam kategori Baik meningkat pada pertemuan kedua skor yang diperoleh 

89,29% dan masuk dalm kategori Sangat baik secara keseluruhan setiap siklus 

mengalami peningkatan disetiap pertemuan, dan hasil analisis soal pada siklus II 

ketuntasan kalsikal yang diperoleh 92,90% dan daya serap klasikal yang diperoleh 

85,71 dari hasil ini ,menunjukan bahwa metode Snowball throwing dapat 

meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa di SDN No. 1 Pantolobete.  Jurnal 

Kreatif Tadulako Online Vol. 5 No. 4 ISSN 2354-614X. 

Penelitian yang dilakukan oleh Akhiriyah padaTahun 2011 dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Snowball Throwing untuk Meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran IPS pada Siswa Kelas V SDNSdn Kalibanteng Kidul 01 

Kota Semarang” menunjukkan adanya peningkatan kualitas pembelajaran yang 

ditandai dengan meningkatnya aktivitas guru dalam pembelajaran IPS. Hal ini 

ditunjukan dengan meningkatnya aktivitas guru pada setiap siklus. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil pengamatan aktivitas guru pada siklus I adalah 2,5 sedangkan 

pada siklus II 3,0 dan pada siklus III adalah 3,4 Yang masuk dalam kategori 

sangat baik. 2. Model pembelajaran Snowball Throwing dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

pengamatan aktivitas siswa pada siklus I adalah 3,0 sedangkan pada siklus II 

adalah 3,53 dan siklus III adalah 3,56 yang termasuk katergori sangat baik. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Wardhiana, dkk pada Tahun 2013 dengan 

judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing untuk 

Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Pkn Kelas V SD Negeri 1 

Bungbungan” menunjukkan peningkatan hasil belajar PKn siswa kelas V semester 

II SD Negeri 1 Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, tahun pelajaran 

2012/2013. Peningkatan hasil belajar yang dicapai siswa pada siklus I sebesar 

65,25% dan pada siklus II sebesar 83,25%. Hal tersebut menunjukkan telah terjadi 

peningkatan hasil belajar PKn sebesar 18,00%. 

Berdasarkan keberhasilan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

menggunakan model Snowball Throwing dengan media Powerpoint dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. Penelitian tersebut 

dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian yang akan dilakukan dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Snowball Throwing Berbantuan Media 

Powerpoint untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS di Kelas IV SD 

Tunas Harum Bangsa Kota Semarang” 

 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Pembelajaran pada siswa kelas IV SD Tunas Harum Bangsa mengalami 

beberapa kendala yang bersumber dari guru maupun siswa. Pembelajaran 

berlangsung kurang menarik karena guru tidak menggunakan model pembelajaran 

yang inovatif. Ruang kelas dengan media yang cukup memadahi pun kurang 

dimanfaatkan oleh guru untuk mendukung proses pembelajaran.  Karena faktor-
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faktor tersebut siswa menjadi kurang antusias dalam pembelajaran bahkan ada 

beberapa anak yang mengganggu saat proses pembelajaran berlangsung. 

Hal ini berpengaruh pada pencapaian hasil belajar siswa pada mata 

pembelajaran IPS khususnya. Lebih dari sebagian siswa di kelas yang mendapat 

nilai di bawah KKM. Hal ini ditunjukkan dengan bukti dari 14 siswa sebanyak 11 

anak (78,57%) mendapat nilai dibawah KKM yang ditentukan yaitu 70. 

Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilihat 

dari segi keterampilan guru, aktivitas siswa serta hasil belajar siswa, guru 

menerapkan model Snowball Throwing dengan media Powerpoint dalam proses 

pembelajaran IPS. Di bawah ini akan disajikan kerangka berpikir mengenai 

kondisi awal pembelajaran, pemberian tindakan serta kondisi akhir yang dicapai:  
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Bagan 2.1. Kerangka Berpikir 

Tindakan dalam Pembelajaran IPS SD 

Langkah-langkah penerapan model Snowball Throwing 

dengan media Powerpoint dalam pembelajaran IPS di SD 

adalah sebagai berikut : 

1. guru mengondisikan siswa agar siap mengikuti 

pembelajaran 

2. guru memberikan apersepsi dengan lagu dan yel-yel 

berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. 

3. guru menyampaikan tujuan pembelajaran ips tentang 

koperasi. 

4. guru menampilkan media powerpoint yang isinya 

berkaitan dengan materi tentang koperasi. 

5. guru membentuk kelompok-kelompok secara heterogen. 

6. guru memanggil masing-masing ketua kelompok untuk 

memberikan penjelasan materi. 

7. masing-masing ketua kelompok kembali ke 

kelompoknya masing-masing, kemudian menjelaskan 

materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya. 

8. masing-masing siswa dalam setiap kelompok diberi satu 

lembar kertas kerja. kemudian masing-masing siswa 

dalam kelompok tersebut diminta menuliskan satu 

pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah 

dijelaskan oleh ketua kelompok. kertas kerja yang 

berisikan pertanyaan tersebut, dibuat seperti bola dan 

dilemparkan ke kelompok lain sesuai arahan yang 

diberikan oleh guru. 

9. setelah siswa dalam setiap kelompok mendapatkan satu 

bola/satu pertanyaan, siswa diberi kesempatan untuk 

mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang telah 

didapat bersama teman kelompoknya dan menuliskan 

jawaban di kertas kerja yang telah diberikan. 

10. tiap kelompok diberikan kesempatan untuk 

mempresentasikan jawaban dan menanggapi hasil 

diskusi. 

11. evaluasi 

12. penutup 

Kondisi Awal Pembelajaran IPS SD 

Kualitas pembelajaran IPS masih rendah ditunjukkan dengan : 

1. guru : a) belum optimal menggunakan model pembelajaran inovatif; b) tidak 

menggunakan media; c) dominan menggunakan ceramah. 

2. siswa: a) kurang aktif; b)aktivitas belajar rendah; c) kurang motivasi belajar. 

3. hasil belajar IPS rendah ditunjukkan dengan 78,57%siswa mendapat nilai di bawah 

KKM (70) 

Kondisi Akhir 

Pembelajaran 

IPS SD 

Kualitas 

pembelajaran 

IPS meningkat 

ditunjukkan 

dengan: 

1) meningkatnya  

keterampilan 

guru dalam 

mengembangk

an model 

pembelajaran 

inovatif secara 

maksimal dan 

maksimalnya 

pemanfaatan 

media 

pembelajaran. 

2) meningkatnyaa

ktivitas siswa 

dalam 

mengikuti 

kegiatan 

pembelajaran. 

3) meningkatnya 

hasil belajar 

IPS. 
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2.4 HIPOTESIS PENELITIAN 

Jika model Snowball Throwing dengan media Powerpoint diterapkan 

dalam pembelajaran IPS siswa kelas IV SD Tunas Harum Bangsa Kota Semarang, 

maka kualitas pembelajaran yang ditandai dengan keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar siswa dapat meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 SUBYEK PENELITIAN 

Subyek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah guru kelas IV dan 

siswa kelas IV sebanyak 14 siswa yang terdiri dari 9 orang siswa perempuan dan 

5 orang siswa laki-laki. Penelitian ini dilaksanakan di SD Tunas Harum Bangsa 

Kota Semarang. 

3.2 VARIABEL PENELITIAN 

3.2.1 Variabel Masalah 

Rendahnya kualitas pembelajaran IPS di SD Tunas Harum Bangsa 

meliputi: 

a.) aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS  

b.) keterampilan  guru dalam pembelajaran IPS 

c.) peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

3.2.2 Variabel Tindakan 

Variabel tindakan pada penelitian ini adalah penerapan model  

pembelajaran Snowball Throwing Berbantuan Powerpoint sebagai media 

pembelajaran.  

3.3 PROSEDUR / LANGKAH-LANGKAH PTK 

Rancangan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. 

Menurut Arikunto, dkk (2008:16) secara garis besar untuk melaksanakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) terdapat empat tahapan yang lazim dilalui yaitu 

1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) pengamatan, dan 4) refleksi. Keempat tahap 
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dalam penelitian tindakan tersebut adalah unsur untuk membentuk sebuah siklus, 

yaitu satu putaran kegiatan beruntun, yang kembali ke arah semula. Berikut ini 

skema tahap-tahap penelitian tindakan kelas menurut Arikunto, dkk (2008:16):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1. Siklus Penelitian 

(Arikunto, 2008:16) 

 

3.3.1 Perencanaan 

Dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di 

mana, oleh siapa dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan (Arikunto, dkk, 

2008:17). Menurut Mulyasa (2011:107), rencana tindakan merupakan tindakan 

pembelajaran yang disusun secara sistematis, berorientasi ke depan dengan 

mempertimbangkan peristiwa-peristiwa tak terduga sehingga dapat mengurangi 

atau mengeliminasi resiko. 

Perencanaan 

SIKLUS 1 

Pengamatan 

Siklus 

Refleksi Pelaksanaan 

Perencanaan 

SIKLUS 2 

Pengamatan 

? 

Refleksi Pelaksanaan 
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Sedangkan menurut Suyadi (2014:50) dalam tahap pertama penelitian 

tindakan kelas, yaitu tahap perencanaan ini terdapat tiga kegiatan dasar. ketiga 

kegiatan dasar tersebut yaitu identifikasi masalah, merumuskan masalah, dan 

pemecahan masalah. 

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat peneliti simpulkan bahwa 

perencanaan kegiatan dalam penelitian tindakan kelas yaitu langkah awal 

menentukan pembelajaran sistematis untuk mengurangi resiko, dan terbagi 

menjadi identifikasi masalah, merumuskan masalah, dan pemecahan masalah. 

Dalam tahap perencanaan ini peneliti membuat perencanaan sebagai 

berikut: 

1) mengidentifikasi masalah dan menetapkan alternatif pemecahan masalah. 

2) menentukan standar kompetensi, kompetensi dasar dan menetapkan 

indikator. 

3) membuat dan menyiapkan materi pembelajaran IPS kelas IV semester 2. 

4) menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan indikator 

yang ditetapkan. 

5) mempersiapkan sumber dan media powerpoint yang akan digunakan dalam 

pembelajaran. 

6) mempersiapkan lembar observasi untuk pelaksanaan penelitian. 

7) mempersiapkan alat evaluasi yang berupa tes tertulis dan lembar kerja 

siswa. 
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3.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Menurut Suyadi (2014:62) tahap dua dalam PTK adalah pelaksanaan. 

Pelaksanaan adalah menerapkan apa yang telah direncanakan pada tahap satu atau 

dengan kata lain pelekasanaan adalah bertindak di kelas (acting). Perlu diingat 

bahwa pada tahap ini, tindakan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana tetapi 

harus secara alami tanpa dibuat-buat atau direkayasa. 

Menurut Arikunto, dkk (2008:18) pelaksanaan merupakan implementasi 

atau penerapan isi rancangan yaitu mengenakan tindakan di kelas. Sejalan dengan 

Suyadi dan Arikunto Mulyasa (2011:112) juga mengemukakan bahwa tindakan 

dilaksanakan sejalan dengan rencana pembelajaran dan tidak boleh menganggu 

atau menghambat kegiatan pembelajaran. 

Peneliti menggunakan model Snowball Throwing dengan media 

Powerpoint dalam pembelajaran IPS. Pelaksanaan tindakan ini direncanakan 

dalam 3 siklus dimana setiap siklus terdiri dari 1 kali pertemuan. Siklus pertama 

yaitu materi pentingnya koperasi dalam mensejahterakan masyarakat dan siklus 

kedua materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi 

melalui penerapan model Snowball Throwing dengan media Powerpoint. 

3.3.3 Observasi 

Prof. Supardi dalam Suyadi (2014:63) menyatakan bahwa observasi yang 

dimaksud pada tahap ketiga ini adalah pengumpulan data atau dengan kata lain 

alat untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. 

Dalam PTK, observasi mencakup prosedur perekaman data tentang 

proses dan hasil implementasi tindakan yang dilakukan (Mulyasa, 2011: 71). 
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Kegiatan observasi dilakukan secara kolaboratif dengan guru kelas IV 

untuk mengamati: 

a. keterampilan guru dalam pembelajaran IPS menggunakan model Snowball 

Throwing dengan media Powerpoint. 

b. aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan model Snowball 

Throwing dengan media Powerpoint. 

Dalam kegiatan observasi ini, peneliti menggunakan lembar observasi, 

lembar wawancara dan catatan lapangan untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

3.3.4 Refleksi 

Tahap keempat atau terakhir dalam PTK yaitu refleksi. Refleksi yaitu 

kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang telah dilakukan. Tapi jika dlam 

konteks penelitian individu maka refleksi lebih tepat disebut dengan evaluasi diri 

yaitu kegiatan mengintrospeksi diri (Suyadi 2014:64). 

Arikunto, dkk (2008:19) pun mengatakan hal yang sama dengan Suyadi 

refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah 

dilakukan. Sedangkan Mulyasa (2011:71) mengatakan refleksi menguraikan 

tentang prosedur analisa terhadap hasil pemantauan dan refleksi tentang proses 

dan dampak tindakan perbaikan yang dilakukan, serta kriteria dan rencana 

tindakan pada siklus berikutnya. 

Setelah melaksanakan pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya 

tim peneliti melakukan kajian terhadap proses pembelajaran yang telah 

berlangsung. Apakah pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan tujuan penelitian 
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yang diharapkan atau belum. Jika belum maka harus dilakukan pengkajian ulang 

mengenai segala kekurangan yang terjadi selama proses pembelajaran untuk 

kemudian merencanakan tindak lanjut pada siklus selanjutnya. 

3.4 SIKLUS PENELITIAN 

3.4.1 Siklus Pertama 

3.4.1.1 Perencanaan 

a) Memilih standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan 

disampaikan. Standar kompetensi yang dipilih adalah standar kompetensi 

2. Mengenal sumber daya alam, ekonomi, dan kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi. Sedangkan Kompetensi dasar 

yang dipilih yaitu kompetensi dasar 2.2 Mengenal pentingnya koperasi 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

b) Menyusun RPP sesuai dengan standar kompetensi, kompetensi dasar dan 

indikator yang telah ditetapkan serta skenario pembelajaran yang sesuai 

dengan model Snowball Throwing dengan media Powerpoint. 

c) Mempersiapkan sumber dan multimedia berupa Powerpoint. 

d) Menyusun alat evaluasi berupa tes tertulis untuk mengetahui hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPS. 

e) Menyiapkan lembar observasi dan catatan lapangan untuk mengamati 

keterampilan guru, aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

3.4.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru mengucapkan salam 
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b. Mengajak semua siswa untuk berdoa sesuai dengan agama dan 

kepercayaan masing-masing 

c. Melakukan presensi 

d. Apersepsi berupa guru mengajak siswa bernyanyi secara bersama-sama 

lagu yang berjudul “Garuda Pancasila” serta mengajukan pertanyaan 

“Anak-anak, tahukah kalian bahwa ada kegiatan organisasi di Indonesia 

yang berdasar pada Pancasila? organisasi apakah itu?” 

e. Menginformasikan topik dan tujuan pembelajaran dari materi yang akan 

dipelajari. 

f. Memberikan motivasi kepada siswa agar semangat belajar. 

g. Menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan 

Kegiatan Inti (50 menit) 

a. Siswa diperlihatkan tayangan media Powerpoint yang berisikan materi 

mengenai pengertian, sejarah, dan lambang koperasi (eksplorasi) 

b. Guru mengajukan pertanyaan mengenai tayangan yang telah ditampilkan 

(eksplorasi) 

c. Guru menjelaskan materi yang ada dalam media Powerpoint (eksplorasi) 

d. Guru membentuk kelompok-kelompok secara heterogen sebanyak 3 

kelompok (eksplorasi). 

e. Guru memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan 

penjelasan materi mengenai pengertian, sejarah, dan arti lambang 

koperasi (elaborasi). 
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f. Masing-masing ketua kelompok ke kembali ke kelompoknya masing-

masing, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru 

kepada temannya (elaborasi). 

g. Masing-masing siswa dalam setiap kelompok diberi satu lembar kertas 

kerja. Kemudian masing-masing siswa dalam kelompok tersebut diminta 

menuliskan satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah 

dijelaskan oleh ketua kelompok. Kertas kerja yang berisikan pertanyaan 

tersebut, dibuat seperti bola dan dilemparkan ke kelompok lain sesuai 

arahan yang diberikan oleh guru (elaborasi). 

h. Setelah siswa dalam setiap kelompok mendapatkan satu bola/satu 

pertanyaan, siswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan jawaban dari 

pertanyaan yang telah didapat bersama teman kelompoknya dan 

menuliskan jawaban di kertas kerja yang telah diberikan (elaborasi). 

i. Tiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan jawaban 

dan menanggapi hasil diskusi (elaborasi). 

j. Guru memberikan umpan balik dan penguatan terhadap hasil presentasi 

siswa (konfirmasi) 

k. Siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai 

materi yang belum dimengerti (konfirmasi). 

Kegiatan Akhir (10 menit) 

a. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 
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c. Guru memberikan refleksi mengenai apa yang telah dipelajari. 

d. Guru memberikan tindak lanjut berupa pemberian pekerjaan rumah 

kepada siswa. 

e. Guru menutup pelajaran dengan mengucap salam. 

3.4.2 Observasi 

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi langsung yaitu 

peneliti dan pengamat melihat dan mengamati secara langsung semua 

kejadian yang terjadi dalam proses pembelajaran pada siklus I. Pengamatan 

dilakukan dengan menggunakan lembar observasi keterampilan guru serta 

lembar observasi aktivitas siswa yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

Kegiatan yang diamati dalam proses pembelajaran melalui observasi 

langsung ini yaitu : 

a. aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPS menggunakan model 

Snowball Throwing dengan media Powerpoint. 

b. keterampilan guru dalam proses pembelajaran IPS menggunakan model 

Snowball Throwing dengan media Powerpoint. 

 

3.4.3 Refleksi 

a. Mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran dan efek pemberian tindakan 

pada siklus I melalui hasil observasi dan catatan lapangan selama proses 

pembelajaran. 
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b. Membuat daftar permasalahan yang muncul selama pelaksanaan tindakan 

pada siklus I dilihat dari keterampilan guru, aktivitas siswa serta hasil 

belajar siswa selama proses pembelajaran. 

c. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada siklus I dan 

merencanakan tindak lanjut untuk pertemuan pada siklus berikutnya. 

3.5 DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.5.1 Sumber Data 

3.5.1.1 Siswa 

Dalam penelitian tindakan kelas ini peneliti memperoleh sumber data 

siswa dari hasil observasi yang diperoleh secara sistematik selama pelaksanaan 

siklus pertama sampai siklus kedua, hasil evaluasi pada setiap proses 

pembelajaran dan hasil wawancara guru. 

3.5.1.2 Guru 

Sumber data guru berasal dari hasil observasi aktivitas guru dalam 

pembelajaran serta hasil wawancara guru. 

3.5.1.3 Data dokumen 

Sumber data dokumen berupa data awal berupa hasil tes sebelum 

dilakukan tindakan dan data hasil tes setelah dilakukan tindakan. 

3.5.1.4 Catatan Lapangan 

Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama 

proses pembelajaran berupa data aktivitas siswa, aktivitas guru dan kemampuan 

siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan model Snowball Throwing 

Berbantuan media Powerpoint. 
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3.5.2 JENIS DATA 

3.5.2.1 Data Kualitatif 

Menurut Arikunto (2008:131), data kualitatif adalah data yang berupa 

informasi berbentuk kalimat yang memberi Diagraman tentang ekspresi siswa 

tentang tingkat pemahaman terhadap suatu mata pelajaran (kognitif), pandangan 

atau sikap siswa terhadap metode belajar yang baru (afektif), aktivitas siswa 

mengikuti pelajaran, perhatian, antusias dalam belajar, kepercayaan diri, motivasi 

belajar dan sejenisnya dapat dianalisis secara kualitatif. 

Data kualitatif ini diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan 

lembar aktivitas siswa, keterampilan guru, catatan lapangan serta wawancara 

dengan guru dalam pembelajaran IPS menggunakan model Snowball Throwing 

dengan media Powerpoint. 

3.5.2.2 Data Kuantitatif 

Menurut Herrhyanto dan Hamid (2008:1.3), data kuantitatif adalah data 

yang berbentuk bilangan. Data kuantitatif diwujudkan dengan hasil belajar IPS 

yang diperoleh siswa setelah pelaksanaan pembelajaran IPS menggunakan model 

Snowball Throwing dengan media Powerpoint pada setiap akhir pertemuan. 

3.5.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik tes dan teknik non tes. 

3.5.3.1 Teknik Non Tes 

Teknik non tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. 
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3.5.3.1.1 Observasi 

Metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan 

format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi 

item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang diDiagramkan akan terjadi 

(Arikunto 2010:272) 

Instrumen observasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar 

pengamatan yang digunakan untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas 

siswa dalam kegiatan pembelajaran IPS menggunakan model Snowball Throwing 

dengan media Powerpoint. 

3.5.3.1.2 Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab 

lisan untuk memperoleh bahan atau informasi yang dilaksanakan secara sepihak, 

berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan (Poerwanti, 

2008:5-16). 

Wawancara ini ditujukan pada siswa untuk mengungkapkan pendapat 

siswa tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru serta ditujukan 

kepada guru untuk mengetahui pendapat guru mengenai penerapan model 

Snowball Throwing dengan media Powerpoint dalam pembelajaran IPS.  

3.5.3.1.3 Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2010:274) 
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Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh dalam 

observasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar kelompok 

siswa dan daftar nilai siswa. Untuk memberikan Diagraman secara konkret 

mengenai kegiatan kelompok siswa dan mengDiagramkan suasana kelas ketika 

aktivitas belajar berlangsung digunakan dokumen berupa foto dan video. 

3.5.3.1.4 Catatan Lapangan 

Menurut Arikunto (2009:207) catatan lapangan berisi catatan guru 

selama pembelajaran berlangsung apabila ada hal-hal yang muncul dalam proses 

pembelajaran, catatan lapangan berguna untuk memperkuat data yang diperoleh 

dalam observasi dan sebagai masukan guru dalam melakukan refleksi.  

Catatan lapangan dalam penelitian ini ditulis oleh guru pengamat untuk 

mendeskripsikan proses pembelajaran IPS menggunakan model Snowball 

Throwing dengan media Powerpoint. Catatan lapangan ini digunakan untuk 

merefleksi segala kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan agar pembelajaran 

pada siklus berikutnya dapat berhasil dan sesuai dengan yang diharapkan. 

3.5.3.2 Teknik Tes 

Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa untuk mengukur tingkat pemahaman 

dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai 

dengan tujuan pengajaran tertentu (Poerwanti, dkk 2008:1-5). Poerwanti, dkk juga 

menyatakan bahwa tes sebagai alat ukur dapat menyediakan informasi-informasi 

obyektif yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan keputusan 
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yang harus diambil pendidik terhadap proses dan hasil belajar yang dilakukan 

siswa. 

Tes dalam penelitian ini dilaksanakan pada akhir pembelajaran setiap 

siklus, yaitu dari siklus pertama hingga siklus kedua untuk mengukur tingkat 

pencapaian siswa setelah mempelajari materi pembelajaran IPS menggunakan 

model Snowball Throwing dengan media Powerpoint. Bentuk instrumen tes yang 

diberikan berupa soal pilihan ganda dan uraian. 

 

3.6 TEKNIK ANALISIS DATA 

3.6.1 Kualitatif 

Data kualitatif di paparkan dalam kalimat yang dipisahkan menurut 

kategori untuk memperoleh kesimpulan. Data ini berupa data yang dihasilkan dari 

observasi keterampilan guru serta aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing dengan media Powerpoint 

di kelas.. Data kualitatif ini diperoleh dari pengolahan data yang didapat dari 

instrument pengamatan  keterampilan guru dan instrument pengamatan aktivitas 

siswa. (Sugiyono, 2007: 247-249) 

Menurut Poerwanti, dkk (2008:6.9) dalam mengolah data skor pada 

domain afektif dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 

1. menentukan rentang skor 

2. menentukan skor terendah 

3. menentukan skor tertinggi 

4. mencari median 
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5. Membagi rentang nilai menjadi 4 katagori yaitu sangat baik, baik, cukup 

dan kurang) 

Rentang skor yang digunakan dalam kegiatan observasi keterampilan 

guru dan aktivitas siswa adalah 0 – 4 dengan kriteria sebagai berikut: 

a. nilai 4 = jika semua deskriptor tampak. 

b. nilai 3 = jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

c. nilai 2 = jika hanya 2 deskriptor yang tampak. 

d. nilai 1 = jika hanya 1 deskriptor yang tampak. 

e. nilai 0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak (Rusman,2012: 98) 

Penghitungan skor aktivitas siswa dan keterampilan guru dilakukan 

dengan menggunakan rumus kuartil sebagai berikut: 

n = ( T – R ) + 1 

Keterangan:   

R : skor terendah 

T : skor tertinggi 

n  : banyaknya skor   

 Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 = 
 

  
 ( n +1 ) jika n ganjil 

Letak Q1 = 
 

  
 ( n +2 ) jika n genap 

 Q2 = median  

Letak Q2 = 
 

 
 ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap 

 Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 = 
 

 
 (n +1 ) jika n ganjil 
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Letak Q3 = 
 

 
 (n +2 ) jika n genap 

 Q4= kuartil keempat = T 

Maka didapat: 

Tabel 3.1 

Kriteria Ketuntasan 

Kriteria ketuntasan Kategori 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat baik 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup 

N ≤ skor < Q1 Kurang 

(http://Statistikaterapan.wordpress.com, diakses tanggal 2 Februari 2015 

pukul 22.20 WIB) 

Selanjutnya hasil penghitungan skor keterampilan guru dan aktivitas 

siswa dikategorikan dengan mengacu kepada kriteria hasil observasi keterampilan 

guru dan aktivitas siswa sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru 

Kriteria Ketuntasan Katagori Kualifikasi 

33,5 ≤ skor ≤ 44 Sangat baik (A) Tuntas 

22 ≤ skor < 33,5 Baik (B) Tuntas 

10,5  ≤ skor < 22 Cukup (C) Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 10,5 Kurang (D) Tidak Tuntas 

 

http://statistikaterapan.wordpress.com/
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Tabel 3.3 

Kriteria Ketuntasan Keterampilan Siswa 

Kriteria Ketuntasan Katagori Kualifikasi 

27,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik (A) Tuntas 

18 ≤ skor < 27,5 Baik (B) Tuntas 

8,5  ≤ skor < 18 Cukup (C) Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 8,5 Kurang (D) Tidak Tuntas 

 

3.6.2 Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa bentuk presentasi dan angka yang di dapat dari 

hasil belajar siswa yang mengukur tingkat kognitif siswa dengan menggunakan 

teknik analisis deskriptif dengan menentukan presentasi ketuntasan belajar dan 

rata-rata kelas. Data kuantitatif disajikan dalam bentuk prosentase. 

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data kuantitatif adalah 

sebagai berikut: 

1) menentukan skor berdasarkan proporsi 

Skor =  x 100  

Dimana: 

B = banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda)  

atau jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/ item soal (pada tes 

bentuk penguraian). 

 = skor teoritis 

(Poerwanti 2008:6.14-6.16) 
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2) menentukan batas minimal nilai ketuntasan 

Nilai ketuntasan adalah nilai yang mengDiagramkan proporsi atau 

tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Untuk mnentukan 

batas minimal dapat menggunakan pedoman yang ada. Depdiknas RI atau 

beberapa sekolah telah menentukan batas minimal siswa dikatakan tuntas 

menguasai kompetensi yang dikontrakan (Poerwanti  2008: 6-16).  

 

Tabel 3.4. Batas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 70 Tuntas 

< 70 Tidak Tuntas 

(Sumber  KKM IPS SD Tunas Harum Bangsa, 2014) 

 

3) menentukan ketuntasan klasikal 

 

% ketuntasan belajar=   x 100% 

Aqib (2011:41) 

 

4) rata-rata hasil belajar 

Menurut Khotimah (dalam Aqib, 2009: 40) nilai rata-rata diambil dengan 

menjumlahkan nilai yang diperoleh siswa yang dibagi dengan jumlah siswa di 

dalam kelas, yaitu dengan rumus: 

 

 =  
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Keterangan:   

x :  nilai rata- rata 

  ∑ X      :  jumlah semua nilai siswa 

∑ N   :  jumlah siswa  

(Aqib, 2011:40) 

 

Hasil perhitungan kemudian di klasifikasikan dalam tabel tingkat 

keberhasilan yang disajikan dalam bentuk prosentase yang  dikelompokkan dalam 

4 kategori; yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Taraf Keberhasilan Tindakan dalam Proses Pembelajaran 

Pencapaian tujuan 

pembelajaran 

Kualifikasi 

Tingkat Keberhasilan 

Pembelajaran 

85-100% Sangat baik Berhasil 

65-84% Baik Berhasil 

55-64% Cukup Tidak berhasil 

0-54% Kurang Tidak berhasil 

            (Aqib, 2009:161)  

Pada penelitian ini ditetapkan ketuntasan klasikal sekurang-kurangnya 

bernilai baik. Berdasar dari tabel 2 kondisi baik muncul pada rentang 65-84%. 

Oleh karena itu peneliti menetapkan kriteria ketuntasan 80%. 
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3.7 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Model Snowball Throwing dengan media Audio Visual dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS siswa kelas IV SD Tunas Harum Bangsa 

Kota Semarang dengan indikator sebagai berikut: 

a. meningkatnya keterampilan guru dalam pembelajaran IPS menggunakan 

model Snowball Throwing dengan media Powerpoint dengan criteria 

sekurang-kurangnya baik (22 ≤ skor < 33,5) 

b. meningkatnya aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan 

modelm Snowball Throwing dengan media Powerpoint dengan kriteria 

sekurangkurangnya baik (18 ≤ skor < 27,5). 

c. meningkatnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan 

model Snowball Throwing dengan media Powerpoint dengan ketuntasan 

belajar individual sebesar ≥ 60 dan ketuntasan belajar klasikal sebesar ≥ 

80%. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peningkatan 

kualitas pembelajaran IPS menggunakan model Snowball Throwing Berbantuan 

media Powerpoint siswa kelas IV SD Tunas Harum Bangsa Kota Semarang, dapat 

disimpulkan bahwa: 

a) Model Snowball Throwing Berbantuan media Powerpoint dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS di kelas IV SD 

Tunas Harum Bangsa Kota Semarang. Hal ini dibuktikan dari hasil 

observasi aktivitas siswa selama penelitian yang menunjukkan adanya 

peningkatan skor pada tiap siklusnya, yaitu pada siklus I rata-rata skor 

yang diperoleh siswa adalah 21,93 dengan kategori baik, meningkat 

menjadi 28,21 dengan kategori sangat baik pada siklus II, dan meningkat 

lagi menjadi 31,14 pada siklus III dengan kategori sangat baik. 

b) Model Snowball Throwing Berbantuan media Powerpoint dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS siswa kelas IV 

SD Tunas Harum Bangsa Kota Semarang. Hal ini dibuktikan dari hasil 

observasi keterampilan guru selama penelitian yang menunjukkan adanya 

peningkatan skor pada tiap siklusnya, yaitu pada siklus I rata-rata skor 

yang diperoleh guru adalah 30 dengan kategori baik, meningkat menjadi 

37 dengan kategori sangat sangat baik pada siklus II dan meningkat 

menjadi 42 pada siklus III dengan kategori sangat baik. 

c) Model Snowball Throwing dengan Berbantuan media Powerpoint dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS di IV SD Tunas 

Harum Bangsa Kota Semarang. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

peningkatan persentase ketuntasan klasikal hasil belajar siswa dan rata-rata 

nilai yang didapatkan pada setiap siklusnya, yaitu pada siklus I rata-rata 

nilai siswa 37,21 dengan prosentase ketuntasan secara klasikal yaitu 

7,15%, kemudian meningkat rata-ratanya menjadi 49,78 dengan persentase 

ketuntasan secara klasikal yaitu 21,43 % pada siklus II, dilanjutkan dengan 
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siklus III yaitu dengan rata-rata nilai yang didapatkan meningkat menjadi 

82 dengan persentase ketuntasan secara klasikal adalah 85,71 %. 

Dari simpulan di atas dapat diketahui bahwa hipotesis tindakan dari 

penelitian ini telah terjawab, yaitu jika model Snowball Throwing Berbantuan 

media Powerpoint diterapkan dalam pembelajaran IPS siswa kelas IV SD Tunas 

Harum Bangsa Kota Semarang, maka kualitas pembelajaran yang ditandai dengan 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dapat meningkat. 

 

5.2 SARAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata 

terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, khususnya pada pembelajaran IPS. 

Berdasarkan pengalaman peneliti selama melaksanakan penelitian di kelas IV SD 

Tunas Harum Bangsa Kota Semarang, peneliti dapat memberikan saran antara 

lain:  

a) Bagi Guru 

Kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model Snowball Throwing 

Berbantuan media Powerpoint dapat diterapkan oleh guru dalam kegiatan 

pembelajaran. Karena guru tidak hanya harus berceramah ketika mengajar. 

Dengan mencoba menerapkan kegiatan pembelajaran yang inovatif, guru dapat 

memberikan pengalaman lebih menyenangkan kepada siswa serta memberikan 

pengetahuan secara utuh namun dengan cara yang menyenangkan. 

b) Bagi Siswa 

Pembelajaran yang dilaksanakan dengan menerapkan model Snowball 

Throwing Berbantuan media Powerpoint diharapkan dapat menambah semangat, 

motivasi dan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Sehingga 

berpengaruh baik terhadap hasil belajar siswa. 

c) Bagi Sekolah 

Kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model Snowball Throwing 

Berbantuan media Powerpoint dapat menjadi contoh untuk sekolah dalam 

penerapan pembelajaran inovatif. Selain itu diharapkan pihak sekolah khususnya 

kepala sekolah selalu memberikan bimbingan dan dorongan pada guru untuk terus 
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melakukan inovasi dalam kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran yang inovatif, kreatif dan efektif agar keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar siswa meningkat. 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

KETERAMPILAN GURU  

Judul: 

Penerapan Model Pembelajaran Snowball Throwing Berbantuan Media 

Powerpoint untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS di Kelas IV SD 

Tunas Harum Bangsa Kota Semarang 

No Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Alat/ 

Instrumen 

1. Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

IPS 

menggunaka

n model 

Snowball 

Throwing 

dengan media 

Powerpoint 

1) Mengkondisikan siswa 

agar siap mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran). 

2) Melakukan apersepsi 

sesuai dengan materi 

yang akan diajarkan 

(keterampilan membuka 

pelajaran, keterampilan 

bertanya). 

3) Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran, keterampilan 

menjelaskan) 

4) Menampilkan media 

powerpoint dalam 

kegiatan pembelajaran 

(keterampilan 

mengadakan variasi) 

5) Menjelaskan materi yang 

ada dalam media 

a) Guru 

b) Foto 

c) Video 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. Lembar 

wawancara 
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powerpoint 

(keterampilan 

menjelaskan) 

6) Membentuk kelompok 

diskusi (keterampilan 

mengelola kelas). 

7) Menjelaskan materi 

kepada ketua kelompok 

(keterampilan 

menjelaskan) 

8) Membimbing siswa 

untuk membuat bola 

pertanyaan 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil, 

keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan). 

9) Membimbing diskusi 

kelompok (keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

10) Memberikan penguatan 

kepada siswa 

(keterampilan memberi 

penguatan). 

11) Menutup kegiatan 

pembelajaran 

(keterampilan menutup 

pelajaran). 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

AKTIVITAS SISWA 

Judul: 

Penerapan Model Pembelajaran Snowball Throwing Berbantuan Media 

Powerpoint untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS di Kelas IV SD 

Tunas Harum Bangsa Kota Semarang 

No Variabel Indikator Sumber 

Data 

Alat/ 

Instrumen 

1. Aktivita 

siswa dalam 

pembelajar 

an IPS 

menggunak 

an model 

Snowball 

Throwing 

dengan media 

Powerpoint 

1. Mempersiapkan diri 

dalam menerima 

pelajaran (aktivitas 

emosional) 

2. Memperhatikan 

tayangan video (aktivitas 

zisual, dan aktivitas 

mendengarkan) 

3. Siswa duduk secara 

berkelompok (aktivitas 

emosional, aktivitas 

mental) 

4. Ketua kelompok 

menjelaskan materi dan 

anggota kelompok 

menyimak materi 

(aktivitas lisan, aktivitas 

mendengarkan). 

5. Membuat bola 

pertanyaan (aktivitas 

metrik) 

6.  Melakukan diskusi 

1. Siswa 

2. Foto 

3. Video 

1. Lembar 

pengamatan 

2. Catatan 

lapangan 

3. Lembar 

wawancara 
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kelompok (aktivitas 

lisan, aktivitas aktivitas 

mental, aktivitas  

mosional) 

7. Mempresentasikan hasil 

diskusi (aktivitas lisan, 

aktivitas emosional) 

8. Menanggapi hasil 

diskusi (aktivitas mental) 

9. Mengerjakan soal 

evaluasi (aktivitas 

menulis, mental, 

emosional). 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

HASIL BELAJAR SISWA 

Judul: 

Penerapan Model Pembelajaran Snowball Throwing Berbantuan Media 

Powerpoint untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS di Kelas IV SD 

Tunas Harum Bangsa Kota Semarang 

 

No Variabel Indikator Sumber 

Data 

Alat/ 

Instrumen 

1. Hasil belajar 

siswa dalam 

pembelajar 

an IPS 

menggunak 

an model 

pembelajar 

an Snowball 

Throwing 

dengan media 

Powerpoint 

1. Menjelaskan pengertian 

koperasi 

2.  Menjelaskan sejarah 

koperasi. 

3. Mendeskripsikan arti 

lambang koperasi 

4. Menjelaskan sifat dan 

tujuan koperasi. 

5. Menemukan perbedaan 

koperasi dengan badan 

usaha lain 

6. Mengidentifikasi 

macam-macam koperasi 

7. Menjelaskan manfaat 

dari setiap jenis koperasi 

8. Menjelaskan pentingnya 

usaha bersama dalam 

koperasi 

9.  Menjelaskan pengertian 

teknologi. 

10. Menyebutkan macam-

macam teknologi 

Hasil 

evaluasi 

siswa 

Tes tertulis 
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11. Mengidentifikasi 

teknologi produksi pada 

masa lalu dan masa kini 

12. Membandingkan 

keunggulan dan 

kelemahan teknologi 

produksi pada masa lalu 

dan masa kini. 

13. Mengidentifikasi 

teknologi komunikasi 

pada masa lalu dan  

masa kini 

14. Membandingkan 

keunggulan dan 

kelemahan teknologi 

komunikasi pada masa 

lalu dan masa kini. 

15. Mengidentifikasi 

teknologi transportasi 

pada masa lalu dan  

masa kini. 

16. Membandingkan 

keunggulan dan 

kelemahan teknologi 

transportasi pada masa 

lalu dan masa kini 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MENGGUNAKAN MODEL SNOWBALL 

THROWING DENGAN MEDIA POWERPOINT 

Siklus: … 

Nama SD  : SD Tunas Harum Bangsa Kota Semarang 

Kelas/semesetr  : IV/II 

Materi   : 

Hari/tanggal  : 

Petunjuk   : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru di bawah 

ini! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom deskriptor yang tampak! 

3. Kriteria penilaian: 

a) nilai 4 = jika semua deskriptor tampak. 

b) nilai 3 = jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

c) nilai 2 = jika hanya 2 deskriptor yang tampak. 

d) nilai 1 = jika hanya 1 deskriptor yang tampak. 

e) nilai 0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak (Rusman,2012: 98) 

4. Hal-hal yang dicatat dalam lembar observasi dinarasikan pada catatan 

lapangan 

No 

Indikator 

Keterampilan 

Guru 

Deskriptor Keterampilan 

Guru 

Tam

pak 

(√) 

Nilai 

4 3 2 1 0 

1. Mengkondisikan 

siswa agar siap 

mengikuti 

pelajaran 

1) Mengatur ketertiban siswa 

untuk menempati tempat 

duduk masing-masing 

2) Mempersiapkan sumber dan 

media belajar 

3) Memimpin doa 

4) Mengecek kehadiran siswa 
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2. Melakukan 

apresepsi sesuai 

dengan materi IPS 

yang akan 

diajarkan 

1) Bertanya tentang materi IPS 

yang telah dipelajari 

2) Bertanya tentang materi IPS 

yang akan disampaikan 

yaitu mengenai koperasi 

3) Menarik perhatian siswa 

(dengan bernyanyi, yel-yel, 

dll) 

4) Bertanya tentang 

pengalaman siswa yang 

terkait dengan materi IPS 

khususnya koperasi 

      

3. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran IPS 

1) Menyampaikan tujuan 

pembelajaran IPS dengan 

jelas 

2) Menyampaikan tujuan 

pembelajaran IPS sesuai 

dengan indikator 

pembelajaran 

3) Tujuan pembelajaran IPS 

yang disampaikan sesuai 

dengan perkembangan 

karakteristik siswa 

4) Menyampaikan tujuan  

pembelajaran IPS dengan 

kata kerja operasional 

      

4. Menampilkan 

media 

pembelajaran 

berupa slide 

1) Mempersiapkan media 

powerpoint  

2) Mengarahkan siswa agar 

berkonsentrasi dalam 
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powerpoint memperhatikan media 

powerpoint 

3) Menayangkan media 

powerpoint yang berisi 

materi IPS mengenai 

koperasi 

4) Menanyakan tanggapan 

siswa terhadap media 

5. Menjelaskan materi 

IPS tentang 

koperasi yang ada 

di dalam media 

powerpoint 

1) Menjelaskan materi IPS 

tentang koperasi dengan 

intonasi yang tepat 

2) Menjelaskan materi IPS 

tentang koperasi secara 

berurutan 

3) Menuliskan kembali materi 

IPS tentang koperasi di 

papan tulis 

4) Menjelaskan materi IPS 

tentang koperasi dengan 

disertai contoh nyata 

      

6. Membentuk 

kelompok diskusi 

1) Membentuk kelompok 

secara heterogen 

2) Membimbing kelompok 

dalam memilih ketua 

kelompok 

3) Memberi nama pada setiap 

kelompok 

4) Mengarahkan siswa untuk 

duduk bersama kelompok 

dan bekerjasama dengan 
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baik 

7. Menjelaskan materi 

IPS tentang 

koperasi kepada 

ketua kelompok 

1) Menjelaskan poin-poin 

materi IPS tentang koperasi 

pada ketua kelompok 

2) Menjelaskan dengan kata-

kata yang mudah dipahami 

3) Penjelasan materi IPS 

tentang koperasi disertai 

contoh nyata 

4) Memberi kesempatan pada 

ketua kelompok untuk 

menanyai materi IPS 

tentang koperasi yang 

belum dipahami 

      

8. Membimbing siswa 

untuk membuat 

bola pertanyaan 

1) Membimbing siswa untuk 

menuliskan pertanyaan di 

kertas kerja yang telah 

disediakan 

2) Membimbing siswa agar 

membuat pertanyaan sesuai 

dengan materi IPS tentang 

koperasi yang telah 

disampaikan 

3) Membimbing siswa agar 

membentuk kertas kerja 

menyerupai bola 

4) Memberikan arahan kepada 

siswa untuk melemparkan 

bola pertanyaan yang telah 

dibuat 
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9. Membimbing 

diskusi kelompok 

1) Mengarahkan siswa untuk 

membuka bola pertanyaan 

yang telah didapat. 

2) Memberi kesempatan siswa 

untuk mendiskusikan 

jawaban dari pertanyaan 

yang telah didapat bersama 

dengan kelompoknya 

3) Memberi pengawasan 

dengan cara berkeliling ke 

tiap kelompok 

4) Memberi kesempatan 

kedapa tiap kelompok untuk 

menyampaukan hasil 

diskusi. 

      

10. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

1) Memberikan reward pada 

siswa yang aktif dalam 

mengikuti pembelajaran 

2) Memberikan punishment 

pada siswa yang masih 

perlu bimbingan 

3) Memberi pertanyaan 

penguatan 

4) Menampilkan kembali 

materi sebagai pengingat 

untuk siswa. 

      

11. Menutup kegiatan 

pembelajaran 

1) Menyimpulkan 

pembelajaran bersama 

siswa 

2) Memberikan evaluasi 
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3) Memberikan umpan balik 

4) Memberikan tindak lanjut 

Total Nilai  

Kategori   

 

Skor minimal (R) = 0 

Skor maksimal (T) = 44 

n = banyaknya skor = (44-0)+1 = 45 

Q2 = median 

Letak Q2 = 
 

 
 ( n +1 ) 

= 
 

 
  ( 45+1 ) 

= 
 

 
x 46 

= 23 

Jadi nilai Q2 = Letak Q2 + (R-1) 

= Letak Q2 -1 

= 23-1 

= 22 

Letak Q1 = 
 

 
 ( n +1) 

= 
 

 
 ( 45+1 ) 

= 
 

 
 x 46 

= 11,5 

Jadi nilai Q1 = Letak Q1 + (R-1) 

= Letak Q1 -1 

= 11,5-1 

= 10,5 

Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 = 
 

 
 (n +1 ) 

= 
 

 
 (45+1 ) 
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= 
 

 
 x 46 

= 34,5 

Jadi nilai Q3 = Letak Q3 + (R-1) 

= Letak Q3 -1 

= 34,5-1 

= 33,5 

Q4= kuartil keempat = T = 44 

Kriteria Penilaian: 

Kriteria Ketuntasan Katagori Kualifikasi 

33,5 ≤ skor ≤ 44 Sangat baik (A) Tuntas 

22 ≤ skor < 33,5 Baik (B) Tuntas 

10,5  ≤ skor < 22 Cukup (C) Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 10,5 Kurang (D) Tidak Tuntas 

 

Semarang, ........................... 2015 

0bserver 

 

 

 

Muh. Zamroni, S.Pd. 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MENGGUNAKAN MODEL SNOWBALL 

THROWING DENGAN MEDIA POWERPOINT 

Siklus: … 

Nama SD  : SD Tunas Harum Bangsa Kota Semarang 

Kelas/semesetr  : IV/II 

Materi   : 

Hari/tanggal  : 

Petunjuk   : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru di bawah 

ini! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom deskriptor yang tampak! 

3. Kriteria penilaian: 

a) nilai 4 = jika semua deskriptor tampak. 

b) nilai 3 = jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

c) nilai 2 = jika hanya 2 deskriptor yang tampak. 

d) nilai 1 = jika hanya 1 deskriptor yang tampak. 

e) nilai 0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak (Rusman,2012: 98) 

4. Hal-hal yang dicatat dalam lembar observasi dinarasikan pada catatan 

lapangan 

No 
Indikator 

Aktivitas Siswa 
Deskriptor Aktivitas Siswa 

Tam

pak 

(√) 

Nilai 

4 3 2 1 0 

1. Mempersiapkan 

diri dalam 

menerima 

pelajaran 

1) Siswa tenang di tempat 

duduk masing-masing. 

2) Siswa mempersiapkan 

peralatan belajar (buku, 

bolpoin, dll) 

3) Siswa tidak mengerjakan 

tugas pelajaran yang lain. 

4) Berdoa dengan tenang di 
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tempat duduk masing-masing 

2. Memperhatikan 

tayangan 

powerpoint. 

1) Sikap duduk dengan tertib 

(menghadap ke arah 

tayangan powerpoint) 

2) Mendengarkan dengan 

seksama penjelasan materi 

IPS tentang koperasi yang 

ada pada powerpoint. 

3) Sikap tenang saat powerpoint 

ditayangkan. 

4) Memberi tanggapan terhadap 

media pembelajaran. 

      

3. Siswa duduk 

secara 

berkelompok 

1) Siswa mengikuti petunjuk 

guru dalam membentuk 

kelompok. 

2) Siswa duduk dengan tertib di 

kelompoknya masing- 

masing. 

3) Siswa menunjuk ketua 

kelompok. 

4) Siswa menerima lembar kerja 

dari guru. 

      

4. Ketua kelompok 

menjelaskan 

materi IPS 

tentang koperasi 

dan anggota 

kelompok 

menyimak materi 

1) Siswa duduk dengan tertib di 

dalam kelompok. 

2) Siswa menerima materi IPS 

tentang koperasi dengan baik. 

3) Siswa menanyakan materi 

IPS tentang koperasi yang 

kurang jelas. 

4)  Siswa membuat catatan kecil 
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5. Membuat bola 

pertanyaan 

1) Menuliskan pertanyaan di 

kertas kerja yang telah 

disediakan. 

2) Menulis pertanyaan sesuai 

dengan materi IPS tentang 

koperasi. 

3) Membentuk kertas kerja yang 

berisi pertanyaan menyerupai 

bola 

4) Melemparkan bola 

pertanyaan ke kelompok lain 

sesuai arahan guru. 

      

6. Melakukan 

diskusi kelompok 

1) Membuka bola pertanyaan 

yang didapat. 

2) Mendiskusikan jawaban dari 

pertanyaan yang didapat 

dengan teman kelompok. 

3) Berdiskusi tanpa 

mengganggu kelompok lain. 

4) Menuliskan jawaban dari 

hasil diskusi pada kertas yang 

telah disediakan 

      

7. Mempresentasika

n hasil diskusi 

1) Membacakan jawaban hasil 

diskusi di depan kelas. 

2) Menggunakan bahasa yang 

baik dan benar saat 

presentasi. 

3) Kejelasan dalam 

menyampaikan jawaban hasil 

diskusi. 
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4) Jawaban yang 

dipresentasikan sesuai 

dengan pertanyaan yang 

didapatkan. 

8. Menanggapi hasil 

diskusi 

1) Memperhatikan presentasi 

teman. 

2) Memberikan pendapat 

mengenai hasil diskusi 

teman. 

3) Pendapat yang disampaikan 

sesuai dengan materi diskusi. 

4) Menggunakan bahasa yang 

sopan dalam mengutarakan 

pendapat. 

      

9. Mengerjakan 

soal evaluasi 

1) Siswa mengerjakan evaluasi 

sendiri. 

2) Siswa mengerjakan evaluasi 

tanpa membuka buku. 

3) Siswa tidak mengganggu 

siswa lain saat mengerjakan 

soal evaluasi. 

4) Siswa mengerjakan evaluasi 

di tempat duduk sendiri 

      

Total Skor  

Kategori   

 

Skor minimal (R) = 0 

Skor maksimal (T) = 36 

n = banyaknya skor = (36-0)+1 = 37 

Q2 = median 
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Letak Q2 = 
 

 
 ( n +1 ) 

= 
 

 
  ( 37+1 ) 

= 
 

 
x 38 

= 19 

Jadi nilai Q2 = Letak Q2 + (R-1) 

= Letak Q2 -1 

= 19-1 

= 18 

Letak Q1 = 
 

 
 ( n +1) 

= 
 

 
 ( 37+1 ) 

= 
 

 
 x 38 

= 9,5 

Jadi nilai Q1 = Letak Q1 + (R-1) 

= Letak Q1 -1 

= 9,5-1 

= 8,5 

Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 = 
 

 
 (n +1 ) 

= 
 

 
 (37+1 ) 

= 
 

 
 x 38 

= 28,5 

Jadi nilai Q3 = Letak Q3 + (R-1) 

= Letak Q3 -1 

= 28,5-1 

= 27,5 

Q4= kuartil keempat = T = 36 
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Kriteria Penilaian : 

Kriteria Ketuntasan Katagori Kualifikasi 

27,5 ≤ skor ≤ 36 Sangat baik (A) Tuntas 

18 ≤ skor < 27,5 Baik (B) Tuntas 

8,5  ≤ skor < 18 Cukup (C) Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 8,5 Kurang (D) Tidak Tuntas 

 

Semarang, ........................... 2015 

0bserver 

 

 

 

Puji Kusumawati Ersandi 

NIM 1401411069 
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CATATAN LAPANGAN 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS MENGGUNAKAN 

MODEL SNOWBALL THROWING DENGAN MEDIA POWERPOINT 

 

Nama SD  : SD Tunas Harum Bangsa Kota Semarang 

Kelas/Semester : IV/2 (dua) 

Hari/tanggal   : ………. 

Subyek  : Guru,siswa proses pembelajaran 

Petunjuk  : 

Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa dan proses 

pembelajaran IPS menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing dengan 

media Powerpoint sesuai dengan kenyataan sebenarnya! 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

Semarang, ........................... 2015 

0bserver 

 

Farah Nur Anina Ilfa 

NIM 1401411020 
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LEMBAR WAWANCARA 

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS 

MENGGUNAKAN MODEL SNOWBALL THROWING DENGAN MEDIA 

POWERPOINT 

(Siklus ) 

Nama SD   : SD Tunas Harum Bangsa Kota Semarang 

Nama Guru Kolaborator : Bapak Muh. Zamroni 

Hari/Tanggal   : ……………… 

 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana pendapat Ibu mengenai pembelajaran yang telah saya lakukan 

menggunakan model Snowball Throwing dengan media Powerpoint? 

Jawab: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

2. Bagaimana keunggulan model Snowball Throwing dengan media Powerpoint 

dalam pembelajaran yang telah saya lakukan? 

Jawab: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

3. Apakah ada kekurangan model Snowball Throwing dengan media Audio 

Visual dalam pembelajaran yang telah saya lakukan? 

Jawab: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

4. Apakah ada saran dari Ibu terhadap pembelajaran yang akan saya lakukan 

pada pertemuan berikutnya? 

Jawab: 
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………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…....................................................................................................................... 

5. Apakah ada peningkatan hasil belajar siswa setelah melaksanakan  

pembelajaran dengan model Snowball Throwing dengan media Powerpoint? 

Jawab: 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

Semarang, ........................... 2015 

Pewawancara 

 

 

Farah Nur Anina Ilfa 

NIM 1401411020 
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PENGGALAN SILABUS 

(Siklus I) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas   : IV 

Semester  : II 

Standar Kompetensi  : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota 

dan provinsi. 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Model dan 

Media 

2.2 

Mengenal 

pentingnya 

koperasi 

dalam 

meningkatka 

n 

kesejahteraan 

masyarakat  

2.2.1 

Menjelaskan 

pengertian 

koperasi 

2.2.2 

Menjelaskan 

sejarah 

koperasi. 

2.2.3 

Mendeskripsi 

Kopera

si 

Indones

ia 

1) Guru menampilkan 

media powerpoint yang 

berisikan materi IPS 

mengenai pengertian, 

sejarah, lambang, dan 

prinsipkoperasi. 

2) Siswa dijelaskan materi 

yang ada dalam media 

3) Siswa diajukan 

pertanyaan berkaitan 

Tertulis 

Bentuk: 

Tes 

objektif 

(Pilihan 

ganda 

Essay)  

2 jam 

pelajaran 

1) Sadiman dan 

Shendy 

Amalia.2008.

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 

4:SD/MI 

Kelas 

IV.Jakarta:D

epdiknas. 

1) Model 

pembelajar

an 

koorperatif 

tipe 

Snowball 

Throwing 

2) Media 

Powerpoint 
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kan arti 

lambang 

koperasi 

2.2.4 

Menyebutkan 

prinsip-

prinsip 

koperasi 

 

dengan media 

powerpoint yang telah 

ditayangkan. 

4) Siswa dibagi menjadi 3 

kelompok dan ketua 

kelompok diminta maju 

ke depan kelas dan 

diberikan penjelasan 

materi oleh guru. 

5) Ketua kelompok kembali 

kekelompoknya dan 

menjelaskan ke anggota 

kelompok. 

6)  Masing-masing siswa 

dalam kelompok tersebut 

diminta menuliskan satu 

pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi 

yang telah dijelaskan 

2) Hisnu, 

Tantya dan 

Winardi.200

8.Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 

:SD/MI 

Kelas 

IV.Jakarta:D

epdiknas 
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oleh ketua kelompok. 

Kertas kerja yang 

berisikan pertanyaan 

tersebut, dibuat seperti 

bola dan dilemparkan ke 

kelompok lain sesuai 

arahan yang diberikan 

oleh guru. 

7) Siswa secara berdiskusi 

menjawab pertanyaan 

yang didapat. 

8) Tiap kelompok diberikan 

kesempatan untuk 

mempresentasikan 

jawaban dan menanggapi 

hasil diskusi. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Siklus I) 

 

Satuan Pendidikan  : SD Tunas Harum Bangsa 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas/semester   : IV / 1 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi : 2. Mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi 

Kompetensi Dasar : 2.2 Mengenal pentingnya koperasi 

dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

 

 

I. Indikator 

1.1 Menjelaskan pengertian koperasi 

1.2 Menjelaskan sejarah koperasi. 

1.3 Mendeskripsikan arti lambang koperasi 

1.4 Menyebutkan prinsip-prinsip koperasi 

II. Tujuan Pembelajaran 

2.1 Dengan memperhatikan tayangan media powerpoint yang memuat materi 

mengenai koperasi, siswa dapat menjelaskan pengertian koperasi dengan 

tepat. 

2.2 Dengan mendengarkan penjelasan guru tentang sejarah koperasi yang 

disertai Diagram siswa dapat menjelaskan sejarah koperasi dengan tepat. 

2.3 Dengan ditayangkan media powerpoint yang memuat perubahan lambang 

koperasi siswa dapat menjelaskan arti lambang koperasi dengan benar. 

2.4 Dengan tayangan media powerpoint siswa dapat menyebutkan minimal 3 

prinsip koperasi dengan benar.  
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III. Materi Ajar 

- Pengertian koperasi 

- Sejarah koperasi 

- Lambang koperasi 

- Prinsip koperasi 

IV. Metode, Model, dan Media 

a. Metode : tanya jawab, ceramah, diskusi kelompok 

b. Model  : Snowball throwing 

c. Media  : Powerpoint 

V. Langkah-langkah Pembelajaran 

A. Pra Kegiatan (5menit) 

a) Guru mengucapkan salam 

b) Mengajak semua siswa untuk berdoa sesuai dengan agama dan 

kepercayaan masing-masing 

c) Melakukan presensi 

d) Mengkondisikan siswa agar siap belajar 

B. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Apersepsi: 

guru mengajak siswa bernyanyi secara bersama-sama lagu yang 

berjudul “Garuda Pancasila” serta mengajukan pertanyaan “anak-

anak, tahukah kalian bahwa ada kegiatan organisasi di Indonesia yang 

berdasar pada Pancasila ? organisasi apakah itu ? 

b. Menginformasikan topik dan tujuan pembelajaran dari materi koperasi  

sejarah, prinsip yang akan dipelajari. 

c. Memberikan motivasi kepada siswa agar semangat belajar. 

d. Menyiapkan media pembelajaran berisi tentang sejarah, prinsip 

koperasi yang akan digunakan.  
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2. Kegiatan Inti (50 menit) 

a. Siswa diperlihatkan tayangan slide ppt yang berisikan materi 

mengenai pengertian, sejarah, lambang, dan prinsip koperasi 

(eksplorasi). 

b. Guru menjelaskan materi yang ada dalam media powerpoint 

(eksplorasi). 

c. Guru mengajukan pertanyaan mengenai tayangan yang telah 

ditampilkan (eksplorasi). 

d. Guru membentuk kelompok-kelompok secara heterogen sebanyak 3 

kelompok (eksplorasi). 

e. Guru memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan 

penjelasan materi mengenai sejarah, arti lambang, dan prinsip 

koperasi (elaborasi). 

f. Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-

masing, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru 

kepada temannya (elaborasi). 

g. Masing-masing siswa dalam setiap kelompok diberi satu lembar 

kertas kerja. Kemudian masing-masing siswa dalam kelompok 

tersebut diminta menuliskan satu pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi yang telah dijelaskan oleh ketua kelompok. Kertas kerja yang 

berisikan pertanyaan tersebut, dibuat seperti bola dan dilemparkan ke 

kelompok lain sesuai arahan yang diberikan oleh guru (elaborasi). 

h. Setelah siswa dalam setiap kelompok mendapatkan satu bola/satu 

pertanyaan, siswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan jawaban 

dari pertanyaan yang telah didapat bersama teman kelompoknya dan 

menuliskan jawaban di kertas kerja yang telah diberikan (elaborasi). 

i. Tiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan 

jawaban dan menanggapi hasil diskusi (elaborasi). 

j. Guru memberikan umpan balik dan penguatan terhadap hasil 

presentasi siswa (konfirmasi). 
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k. Siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai 

materi yang belum dimengerti (konfirmasi). 

3. Kegiatan Akhir (10 menit) 

a. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

c. Guru memberikan refleksi atas apa yang sudah dipelajari. 

d. Guru memberikan tindak lanjut berupa pemberian pekerjaan rumah 

kepada siswa. 

e. Guru menutup pelajaran dengan mengucap salam. 

 

VI. Penilaian Hasil Belajar 

a. Prosedur penilaian  : tes proses dan tes akhir 

b. Tehnik penilaian : tes dan non tes 

c. Bentuk penilaian : objektif (pilihan ganda dan essay) 

d. Instrumen penilaian : tes (soal) 

Non tes (lembar pengamatan). 

VII. Sumber Belajar 

1. Sadiman dan Shendy Amalia.2008.Ilmu Pengetahuan Sosial 

4:SD/MIKelas IV.Jakarta:Depdiknas. 

2. Hisnu, Tantya dan Winardi.2008.Ilmu Pengetahuan Sosial 4:SD/MI Kelas 

IV.Jakarta:Depdiknas. 

 __________________________________________________________________  
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Semarang, 19 Maret  2015 

Guru Kolaborator Guru Kelas IV  

   

 

 

Muh. Zamroni, S.Pd. Farah Nur Anina Ilfa 
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Bahan Ajar 

Pengertian Koperasi 

Koperasi berasal dari kata co yang berarti bersama dan operare yang berarti 

bekerja atau berkarya. Jadi, koperasi berarti kelompok atau perkumpulan orang 

atau badan yang bersatu dalam cita-cita atas dasar kekeluargaan dan 

gotongroyong untuk mewujudkan kemakmuran bersama. 

Sejarah singkat mengenai berdirinya koperasi 

 

Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Drs. Moh. Hatta. 

Pada waktu itu beliau menjabat sebagai Wakil Presiden. Beliau memang ahli 

ekonomi. Menurut beliau ekonomi kerakyatanlah yang bisa mensejahterakan 

rakyat Indonesia. Atas jasanya di bidang koperasi, Drs. Moh. Hatta diangkat 

menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari 

Koperasi. 

Lambang Koperasi 

Lambang koperasi Indonesia mengalami perubahan dan ditetapkan oleh 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tanggal 17 April 2012. 
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Lambang koperasi Indonesia sebelum diperbaharui 

 

 

Lambang koperasi Indonesia setelah diperbaharui 

Arti Diagram dan Penjelasan Lambang Koperasi Baru: 

 Diagram bunga, bermakna bahwa koperasi di Indonesia harus senantiasa 

berkembang mengikuti jaman, dinamis dan berwawasan, variatif, inovatif 

sekaligus produktif dalam kegiatannya serta berwawasan dan berorientasi 

pada keunggulan dan teknologi. 

 Diagram 4 (empat) sudut pandang, mempunyai makna sebagai arah mata 

angin, koperasi haru dapat sebagai organisasi penyalur aspirasi, berlandaskan 

sifat kerakyatan, dan memnjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, 

kemandirian, keadilan dan demokrasi serta siap dalam menuju persaingan 

global. 

 Teks Koperasi Indonesia, ditulis dalam huruf yang modern mengandung arti 

koperasi harus senantiasa maju sesuai kebutuhan jaman. Teks tersebut ditulis 
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berjejer rapi mempunyai arti bahwa ikatan antar anggota dan pengurus yang 

kuat. 

 Warna Pastel dalam Lambang Koperasi Indonesia, mencerminkan sikap 

berwibawa, ketabahan, kemauan dan kemajuan serta mempunyai kepribadian 

yang kuat 

 4 (empat) kuncup bunga, diDiagramkan saling bertautan membentuk 

lingkaran, artinya bahwa tiap pengurus dan anggota koperasi saling 

bekerjasama membutuhkan satu dengan yang lain 

 

Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk 

untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru 

yang dikembangkan International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-

pemerintah internasional) adalah 

 Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela 

 Pengelolaan yang demokratis, 

 Partisipasi anggota dalam ekonomi, 

 Kebebasan dan otonomi, 

 Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.  

Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. 

Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah: 

 Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 

 Pengelolaan dilakukan secara demokrasi 

 Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-

masing anggota 

 Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal 

 Kemandirian 

 Pendidikan perkoperasian 

 Kerjasama antar koperasi 

Prinsip Koperasi berdasarkan UU No. 17 Th. 2012, yaitu: 

 Modal terdiri dari simpanan pokok dan surat modal koperasi(SMK) 

  

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem
http://id.wikipedia.org/wiki/Ide
http://id.wikipedia.org/wiki/Abstrak
http://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pelatihan
http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/1992
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KOLOM PERTANYAAN 

Nama  :          

Nomor absen :         

Kelompok :         

Petunjuk! 

1) Dengarkan penjelasan materi dari ketua kelompok ! 

2) Tuliskan satu pertanyaan sesuai dengan materi yang telah disampaikan oleh 

ketua kelompok pada kolom pertanyaan! 

3) Bentuklah kertas kerja menjadi bola pertanyaan dan lemparkan ke kelompok 

lain sesuai arahan guru ! 

Pertanyaan : 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

KOLOM JAWABAN 

Nama  : 

Nomor absen :         

Kelompok :         

Petunjuk! 

1. Baca dengan seksama apa yang kamu dapatkan 

2. Diskusikan jawaban yang tepat bersama dengan kelompokmu 

3. Tulislah jawabanmu ke dalam kolom jawaban yang telah disediakan! 

Jawaban  : 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

LEMBAR KERJA 
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KISI-KISI SOAL 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Bentuk 

Instrumen 

Nomor 

Soal 

2.2 Mengenal 

pentingnya 

koperasi 

dalam 

meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat. 

 

Koperasi 

Indonesia 

2.2.1 

Menjelaskan 

pengertian 

koperasi 

2.2.2 

Menjelaskan 

sejarah koperasi. 

2.2.3 

Mendeskripsikan 

arti lambang 

koperasi 

2.2.4 

Menyebutkan 

prinsip-prinsip 

koperasi 

 

Tes objektif 

(Pilihan 

ganda 

dan essay) 

1 

1 

 

 

2-4 

2 

 

5-8 

3 

 

 

9-10 

4-5 
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SOAL EVALUASI 

I. Berilah tanda silang ( x ) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang 

tepat! 

1. Kelompok atau perkumpulan orang atau badan yang bersatu dalam cita-cita 

atas dasar kekeluargaan dan gotong-royong untuk mewujudkan kemakmuran 

bersama disebut … 

a. koperasi 

b. perseroan 

c. firma 

d. kongsi dagang 

2. Bapak Koperasi Indonesia adalah ... . 

a. Prof. Dr. Soemitro 

b. Drs. Mohammad Hatta 

c. Jendral Soeharto 

d. Ir. Soekarno 

3. Koperasi didirikan pada tanggal … 

a. 11 Januari 1966 

b. 12 Juli 1960 

c. 12 Februari 1966 

d. 15 April 1970 

4. Drs. Mohammad Hatta diangkat menjadi bapak koperasi pada tanggal … 

a. 15 Juni 1960 

b. 16 Februari 1966 

c. 17 April 1956 

d. 12 Juli 1960 

5. Perubahan lambang koperasi ditetapkan pada tanggal … 

a. 17 April 2012 

b. 17 Juni 2012 

a. 22 April 2012 

b. 19 April 2012 

6. Arti warna pastel dalam lambang koperasi yang baru adalah … 
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a. koperasi Indonesia memiliki keinginan dan kepribadian yang kuat akan 

suatu hal. 

b. koperasi Indonesia terlihat lebih baru. 

c. koperasi Indonesia tidak berkembang 

d. koperasi Indonesia tidak menunjukkan kemajuan yang pesat. 

7. Arti Diagram bunga pada lambang koperasi yang baru adalah... 

a. koperasi Indonesia memiliki keinginan dan kepribadian yang kuat akan 

suatu hal. 

b. koperasi Indonesia terlihat lebih baru. 

c. koperasi Indonesia tidak berkembang 

d. koperasi Indonesia harus senantiasa berkembang mengikuti jaman. 

8. Arti tulisan Koperasi Indonesia pada lambang koperasi adalah... 

a. koperasi Indonesia memiliki keinginan dan kepribadian yang kuat akan 

suatu hal. 

b. koperasi Indonesia terlihat lebih baru. 

c. koperasi Indonesia senantiasa maju sesuai kebutuhan jaman. 

d. koperasi Indonesia harus senantiasa berkembang mengikuti jaman. 

9. Sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi 

yang efektif dan tahan lama disebut... 

a. pengertian koperasi 

b. lambang koperasi 

c. prinsip koperasi 

d. tujuan koperasi 

10. Berikut ini adalah prinsip koperasi,kecuali... 

a. Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela 

b. Pengelolaan yang demokratis 

c. Partisipasi anggota dalam ekonomi 

d. Terkekang dan tidak bebas 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem
http://id.wikipedia.org/wiki/Ide
http://id.wikipedia.org/wiki/Abstrak
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
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II. Jawablah dengan jawaban yang tepat! 

1. Apa yang dimaksud dengan koperasi? 

2. Jelaskan sejarah berdirinya koperasi Indonesia secara singkat! 

3. Apa arti dari Diagram bunga pada lambang koperasi Indonesia yang baru? 

4. Jelaskan apakah prinsip koperasi itu? 

5. Sebutkan minimal 3 prinsip koperasi! 
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KUNCI JAWABAN 

I. Pilihan Ganda 

1. A 

2. B 

3. B 

4. D 

5. A 

6. A 

7. D 

8. C 

9. C 

10. D 

 

II. Essay 

1. Koperasi adalah kelompok atau perkumpulan orang atau badan yang bersatu 

dalam cita-cita atas dasar kekeluargaan dan gotong-royong untuk 

mewujudkan kemakmuran bersama. 

2. Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Drs. Moh. 

Hatta. Pada waktu itu beliau menjabat sebagai Wakil Presiden. Beliau 

memang ahli ekonomi. Menurut beliau ekonomi kerakyatanlah yang bisa 

mensejahterakan rakyat Indonesia. Atas jasanya di bidang koperasi, Drs. 

Moh. Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Tanggal 12 Juli 

ditetapkan sebagai Hari Koperasi. 

3. Diagram bunga pada lambang koperasi Indonesia yang baru memiliki arti 

bahwa koperasi Indonesia mengalami perkembangan dan kemajuan dalam 

kegiatannya. 

4. Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan 

petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. 

5. Prinsip-prinsip koperasi yaitu 

 Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 

 Pengelolaan dilakukan secara demokrasi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem
http://id.wikipedia.org/wiki/Ide
http://id.wikipedia.org/wiki/Abstrak
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 Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-

masing anggota 

 Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal 

 Kemandirian 

 Pendidikan perkoperasian 

 

 

Pedoman Penskoran: 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai = 
                   

                
 X 100 

 

 

  

Soal 

Romawi 

Bentuk soal Jumlah soal Bobot jumlah 

I Pilihan ganda 10 1 10 

II Isian 5 4 20 

Skor maksimal 30 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MENGGUNAKAN MODEL SNOWBALL 

THROWING DENGAN MEDIA POWERPOINT 

Siklus: I 

Nama SD  : SD Tunas Harum Bangsa Kota Semarang 

Kelas/semesetr  : IV/II 

Materi   : Koperasi 

Hari/tanggal  : 19 Maret 2015 

Petunjuk   : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru di bawah 

ini! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom deskriptor yang tampak! 

3. Kriteria penilaian: 

a) nilai 4 = jika semua deskriptor tampak. 

b) nilai 3 = jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

c) nilai 2 = jika hanya 2 deskriptor yang tampak. 

d) nilai 1 = jika hanya 1 deskriptor yang tampak. 

e) nilai 0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak (Rusman,2012: 98) 

4. Hal-hal yang dicatat dalam lembar observasi dinarasikan pada catatan 

lapangan 

No 

Indikator 

Keterampilan 

Guru 

Deskriptor Keterampilan 

Guru 

Tam

pak 

(√) 

Nilai 

4 3 2 1 0 

1. Mengkondisikan 

siswa agar siap 

mengikuti 

pelajaran 

5) Mengatur ketertiban siswa 

untuk menempati tempat 

duduk masing-masing 

6) Mempersiapkan sumber dan 

media belajar 

7) Memimpin doa 

8) Mengecek kehadiran siswa 

√ 

 

 

√ 

  √   
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2. Melakukan 

apresepsi sesuai 

dengan materi IPS 

yang akan 

diajarkan 

5) Bertanya tentang materi IPS 

yang telah dipelajari 

6) Bertanya tentang materi IPS 

yang akan disampaikan 

yaitu mengenai koperasi 

7) Menarik perhatian siswa 

(dengan bernyanyi, yel-yel, 

dll) 

8) Bertanya tentang 

pengalaman siswa yang 

terkait dengan materi IPS 

khususnya koperasi 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 √    

3. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran IPS 

5) Menyampaikan tujuan 

pembelajaran IPS dengan 

jelas 

6) Menyampaikan tujuan 

pembelajaran IPS sesuai 

dengan indikator 

pembelajaran 

7) Tujuan pembelajaran IPS 

yang disampaikan sesuai 

dengan perkembangan 

karakteristik siswa 

8) Menyampaikan tujuan  

pembelajaran IPS dengan 

kata kerja operasional 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

  √   

4. Menampilkan 

media 

pembelajaran 

berupa slide 

5) Mempersiapkan media 

powerpoint  

6) Mengarahkan siswa agar 

berkonsentrasi dalam 

√ 

 

 

 

  √   
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powerpoint memperhatikan media 

powerpoint 

7) Menayangkan media 

powerpoint yang berisi 

materi IPS mengenai 

koperasi 

8) Menanyakan tanggapan 

siswa terhadap media 

 

 

√ 

5. Menjelaskan materi 

IPS tentang 

koperasi yang ada 

di dalam media 

powerpoint 

5) Menjelaskan materi IPS 

tentang koperasi dengan 

intonasi yang tepat 

6) Menjelaskan materi IPS 

tentang koperasi secara 

berurutan 

7) Menuliskan kembali materi 

IPS tentang koperasi di 

papan tulis 

8) Menjelaskan materi IPS 

tentang koperasi dengan 

disertai contoh nyata 

√ 

 

 

√ 

  √   

6. Membentuk 

kelompok diskusi 

5) Membentuk kelompok 

secara heterogen 

6) Membimbing kelompok 

dalam memilih ketua 

kelompok 

7) Memberi nama pada setiap 

kelompok 

8) Mengarahkan siswa untuk 

duduk bersama kelompok 

dan bekerjasama dengan 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√     
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baik  

7. Menjelaskan materi 

IPS tentang 

koperasi kepada 

ketua kelompok 

5) Menjelaskan poin-poin 

materi IPS tentang koperasi 

pada ketua kelompok 

6) Menjelaskan dengan kata-

kata yang mudah dipahami 

7) Penjelasan materi IPS 

tentang koperasi disertai 

contoh nyata 

8) Memberi kesempatan pada 

ketua kelompok untuk 

menanyai materi IPS 

tentang koperasi yang 

belum dipahami 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 √    

8. Membimbing siswa 

untuk membuat 

bola pertanyaan 

5) Membimbing siswa untuk 

menuliskan pertanyaan di 

kertas kerja yang telah 

disediakan 

6) Membimbing siswa agar 

membuat pertanyaan sesuai 

dengan materi IPS tentang 

koperasi yang telah 

disampaikan 

7) Membimbing siswa agar 

membentuk kertas kerja 

menyerupai bola 

8) Memberikan arahan kepada 

siswa untuk melemparkan 

bola pertanyaan yang telah 

dibuat 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

√     
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9. Membimbing 

diskusi kelompok 

5) Mengarahkan siswa untuk 

membuka bola pertanyaan 

yang telah didapat. 

6) Memberi kesempatan siswa 

untuk mendiskusikan 

jawaban dari pertanyaan 

yang telah didapat bersama 

dengan kelompoknya 

7) Memberi pengawasan 

dengan cara berkeliling ke 

tiap kelompok 

8) Memberi kesempatan 

kedapa tiap kelompok untuk 

menyampaukan hasil 

diskusi. 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√     

10. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

5) Memberikan reward pada 

siswa yang aktif dalam 

mengikuti pembelajaran 

6) Memberikan punishment 

pada siswa yang masih 

perlu bimbingan 

7) Memberi pertanyaan 

penguatan 

8) Menampilkan kembali 

materi sebagai pengingat 

untuk siswa. 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

  √   

11. Menutup kegiatan 

pembelajaran 

5) Menyimpulkan 

pembelajaran bersama 

siswa 

6) Memberikan evaluasi 

√ 

 

 

√ 

  √   
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7) Memberikan umpan balik 

8) Memberikan tindak lanjut 

Total Nilai 30 

Kategori  Baik 

 

Semarang, 19 Maret 2015 

0bserver 

 

 

 

Muh. Zamroni, S.Pd. 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MENGGUNAKAN MODEL SNOWBALL 

THROWING DENGAN MEDIA POWERPOINT 

Siklus: I 

Nama SD  : SD Tunas Harum Bangsa Kota Semarang 

Kelas/semesetr  : IV/II 

Materi   : Koperasi 

Hari/tanggal  : 19 Maret 2015 

Petunjuk   : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru di bawah 

ini! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom deskriptor yang tampak! 

3. Kriteria penilaian: 

a) nilai 4 = jika semua deskriptor tampak. 

b) nilai 3 = jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

c) nilai 2 = jika hanya 2 deskriptor yang tampak. 

d) nilai 1 = jika hanya 1 deskriptor yang tampak. 

e) nilai 0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak (Rusman,2012: 98) 

4. Hal-hal yang dicatat dalam lembar observasi dinarasikan pada catatan 

lapangan 

 

No. Nama Siswa 
Indikator Jml 

Skor 
Ktgri 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Cherrysze 

Briza  

2 4 3 2 4 3 0 0 4 22 B 

2 Clarissa 

Ariel 

Santoso 

3 3 4 3 4 4 0 0 4 25 B 

3 Darren 

Timothy 

1 3 3 0 4 3 0 0 4 18 B 
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4 Felicia 

Aaime 

Josepha 

2 3 4 3 4 4 0 0 4 24 B 

5 Florentina 

Agatha  

3 4 3 3 4 4 0 0 4 25 B 

6 Gantari 

Novendra  

3 3 4 3 4 4 0 0 4 25 B 

7 Kevin 

Marvin 

1 3 3 1 4 3 0 0 4 19 B 

8 Jap 

Marshella 

Devina 

2 4 4 4 4 4 0 0 4 30 A 

9 Nugroho 

Dwi Santoso 

0 2 1 0 4 2 0 0 4 13 C 

10 Rosemary 

Maxine  

3 3 4 3 4 4 0 0 4 25 B 

11 Tabina Jihan 

Salvia 

3 4 3 3 4 3 0 0 3 23 B 

12 Thesalonica 

Anugerah 

2 3 2 3 4 3 0 0 4 21 B 

13 William 

Surya 

1 3 1 1 4 4 0 0 4 18 B 

14 Zafnat  

Michael 

2 3 3 1 4 4 0 0 4 21 B 

Jumlah skor 28 44 42 32 56 50 0 0 55 309 B 

Rata-rata skor 2 3,14 3 2,28 4 3,57 - - 3,92 22,07 B 

Kategori  Baik 

Semarang, 19 Maret 2015 

Peneliti  

 

Puji Kusumawati E. 
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PENGGALAN SILABUS 

(Siklus II) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas   : IV 

Semester  : II 

Standar Kompetensi  : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota 

dan provinsi. 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Model dan 

Media 

2.2 

Mengenal 

pentingnya 

koperasi 

dalam 

meningkatka 

n 

kesejahteraan 

masyarakat  

2.2.1 

Mengidentifi

kasi sifat 

koperasi 

2.2.2 

Menjelaskan 

tujuan 

didirikannya 

koperasi 

2.2.3 

Penting

nya 

koperas

i dalam 

mening

katkan 

kehidup

an 

masyar

akat 

1. Guru menampilkan 

media powerpoint yang 

berisikan materi manfaat 

dan tujuan koperasi serta 

perbedaan 

koperasidengan badan 

usaha lainya. 

2. Siswa diajukan 

pertanyaan berkaitan 

dengan tersebut. 

Tertulis 

Bentuk: 

Tes 

objektif 

(Pilihan 

ganda 

Essay)  

2 jam 

pelajaran 

Sadiman dan 

Shendy 

Amalia.2008.

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 

4:SD/MI 

Kelas 

IV.Jakarta:D

epdiknas. 

1) Model 

pembelajar

an 

koorperatif 

tipe 

Snowball 

Throwing 

2) Media 

Powerpoint 
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Menjelaskan 

perbedaan 

koperasi 

dengan badan 

usaha lain 

2.2.4 

Mengidentifi

kasi 

organisasi 

koperasi 

 

3. Siswa dijelaskan materi 

yang ada dalam media. 

4. Siswa dibentuk 

kelompok sebanyak 3 

dan meminta masing-

masing kelompok maju 

ke depan dan diberikan 

penjelasan mengenai 

materi macammacam 

koperasi, manfaat setiap 

jenis koperasi serta 

pentingnya usaha 

bersama dalam koperasi. 

5. Masinf-masing ketua 

kelompok kembali 

kekelompoknya dan 

menjelasakan materi ke 

anggotanya. 

6. Masing-masing siswa 

Hisnu, Tantya 

dan 

Winardi.2008.Il

mu Pengetahuan 

Sosial :SD/MI 

Kelas 

IV.Jakarta:Depdi

knas 



226 

 

 

dalam setiap kelompok 

diberi satu lembar kertas 

kerja. 

7. Kemudian masing-

masing siswa dalam 

kelompok tersebut 

diminta menuliskan satu 

pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi 

yang telah dijelaskan 

oleh ketua kelompok.  

8. Kertas kerja yang 

berisikan pertanyaan 

tersebut, dibuat seperti 

bola dan dilemparkan ke 

kelompok lain sesuai 

arahan guru. 

9. Siswa berdiskusi dengan 

teman kelompok untuk 
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menjawab pertanyaan 

yang didapat. 

10. Tiap kelompok diberikan 

kesempatan untuk 

mempresentasikan 

jawaban dan menanggapi 

hasil diskusi. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Siklus II) 

 

Satuan Pendidikan  : SD Tunas Harum Bangsa 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas/semester   : IV / 1 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi : 2. Mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi 

Kompetensi Dasar : 2.2 Mengenal pentingnya koperasi 

dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

 

 

I. Indikator 

1.1 Mengidentifikasi sifat koperasi 

1.2 Menjelaskan tujuan didirikannya koperasi 

1.3 Menjelaskan perbedaan koperasi dengan badan usaha lain. 

1.4 Mengidentifikasi organisasi koperasi 

II. Tujuan Pembelajaran 

2.1 Dengan ditayangkan media powerpoint yang memuat materi mengenai 

koperasi, siswa dapat menjgidentifikasi sifat-sifat koperasi. 

2.2 Dengan penayangan media powerpoint yang memuat materi koperasi, 

siswa dapat menjelaskan tujuan didirikannya koperasi 

2.3 Dengan penayangan media powerpoint yang memuat materi koperasi, 

siswa dapat menjelaskan perbedaan koperasi dengan badan usaha lainnya 

2.4 Dengan penayangan media powerpoint yang memuat materi koperasi, 

siswa dapat mengidentifikasi organisasi koperasi 

III. Materi Ajar 

- Sifat-sifat koperasi 
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- Tujuan didirikan koperasi 

- Perbedaan koperasi dengan usaha lainnya 

- Organisasi koperasi 

IV. Metode, Model, dan Media 

1. Metode  : tanya jawab, ceramah, diskusi kelompok 

2. Model  : Snowball throwing 

3. Media  : Powerpoint 

V. Langkah-langkah Pembelajaran 

A. Pra Kegiatan (5 menit) 

a) Guru mengucapkan salam 

b) Mengajak semua siswa untuk berdoa sesuai dengan agama dan 

kepercayaan masing-masing 

c) Melakukan presensi 

d) Mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pelajaran 

B. Kegiatan Awal (5 menit) 

a) Apersepsi: 

guru bertanya pada siswa “Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya 

kita membahas atentang apa? Ada yang masih ingat pengertian 

koperasi itu?” 

“siapa yang tau didirikannya koperasi itu untuk apa?” 

b) Menginformasikan topik dan tujuan pembelajaran dari materi yang 

akan dipelajari. 

c) Memberikan motivasi kepada siswa agar semangat belajar. 

d) Menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan 

C. Kegiatan Inti (50 menit) 

a. Siswa diperlihatkan tayangan slide ppt yang berisikan materi 

mengenai sifat, tujuan, dan perbedaan koperasi dengan badan usaha 

lainnya(eksplorasi) 

b. Guru menjelaskan materi yang ada dalam media powerpoint 

(eksplorasi) 
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c. Guru mengajukan pertanyaan mengenai tayangan yang telah 

ditampilkan (eksplorasi) 

d. Guru membentuk kelompok-kelompok secara heterogen sebanyak 3 

kelompok (eksplorasi). 

e. Guru memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan 

penjelasan materi mengenai sejarah, arti lambang, dan prinsip 

koperasi (elaborasi). 

f. Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-

masing, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru 

kepada temannya (elaborasi). 

g. Masing-masing siswa dalam setiap kelompok diberi satu lembar kertas 

kerja. Kemudian masing-masing siswa dalam kelompok tersebut 

diminta menuliskan satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi 

yang telah dijelaskan oleh ketua kelompok. Kertas kerja yang 

berisikan pertanyaan tersebut, dibuat seperti bola dan dilemparkan ke 

kelompok lain sesuai arahan yang diberikan oleh guru (elaborasi). 

h. Setelah siswa dalam setiap kelompok mendapatkan satu bola/satu 

pertanyaan, siswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan jawaban 

dari pertanyaan yang telah didapat bersama teman kelompoknya dan 

menuliskan jawaban di kertas kerja yang telah diberikan (elaborasi). 

i. Tiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan 

jawaban dan menanggapi hasil diskusi (elaborasi). 

j. Guru memberikan umpan balik dan penguatan terhadap hasil 

presentasi siswa (konfirmasi) 

k. Siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai 

materi yang belum dimengerti (konfirmasi). 

D. Kegiatan Akhir (10 menit) 

a. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 



232 

 

 

c. Guru memberikan refleksi kepada siswa atas pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

d. Guru memberikan tindak lanjut berupa pemberian pekerjaan rumah 

kepada siswa. 

e. Guru menutup pelajaran dengan mengucap salam. 

 

VI. Penilaian Hasil Belajar 

6.1 Prosedur penilaian  : tes proses dan tes akhir 

6.2 Tehnik penilaian : tes dan non tes 

6.3 Bentuk penilaian : objektif (pilihan ganda dan essay) 

6.4 Instrumen penilaian : tes (soal) 

Non tes (lembar pengamatan). 

VII. Sumber Belajar 

3. Sadiman dan Shendy Amalia.2008.Ilmu Pengetahuan Sosial 

4:SD/MIKelas IV.Jakarta:Depdiknas. 

4. Hisnu, Tantya dan Winardi.2008.Ilmu Pengetahuan Sosial 4:SD/MI Kelas 

IV.Jakarta:Depdiknas. 

 __________________________________________________________________  

Semarang,  26 Maret  2015 

Guru Kolaborator Guru Kelas IV  

   

 

 

Muh. Zamroni, S.Pd. Farah Nur Anina Ilfa 
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Bahan Ajar 

Pengertian Koperasi 

Sifat dan Tujuan Koperasi 

Koperasi berbeda dengan badan atau lembaga ekonomi yang lain. Koperasi 

mempunyai sifat-sifat yang khas, yaitu : 

1. Koperasi merupakan organisasi perekonomian 

Organisasi ini menjalankan kegiatan ekonomi. Tujuan kegiatan itu adalah 

mencapai kesejahteraan dan kemakmuran para anggota. 

2. Anggota koperasi memiliki cita-cita dasar yang sama. 

Cita-cita dasar anggota koperasi adalah mencapai kesejahteraan atau 

kemakmuran. 

3. Cita-cita ini ingin diwujudkan secara bersama-sama. 

Perekonomian yang dijalankan melalui koperasi sifatnya kekeluargaan. 

Perekonomian dijalankan sebagai usaha bersama, bukan usaha perorangan. 

4. Koperasi memiliki watak sosial. 

Anggota koperasi tidak ingin sejahtera sendiri. Anggota koperasi saling 

membantu meningkatkan kemakmuran setiap anggotanya. 

 

Sebagai lembaga ekonomi yang berazaskan kekeluargaan, koperasi 

mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut. 

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota. 

2. Menyediakan kebutuhan anggota. 

3. Mempermudah anggota koperasi untuk memperoleh modal usaha; 

4. Mengembangkan usaha para anggota koperasi. 

5. Menghindarkan anggota koperasi dari praktek rentenir atau lintah darat. 

 

Perbedaan koperasi dengan badan usaha lainnya 

1) Anggota Koperasi sebagai Pemilik dan juga sebagai Pelanggan dari 

Koperasinya, sedang pada Badan usaha lain, Pemilik ≠ Pelanggan. 
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2) Pengambilan keputusan pada Koperasi berdasarkan one man one vote,sedang 

pada Badan usaha lain, pengambilan keputusan berdasarkan kepemilikan 

saham mayoritas. 

3) Pembagian Patronage refund pada Koperasi didasarkan pada jasa Anggota, 

tidak berdasarkan kepemilikan saham seperti yang berlaku pada Badan usaha 

lain. 

4) Tujuan Koperasi adalah Pelayanan Maksimum bagi peningkatan 

kesejahteraan Anggota, sedang tujuan Badan usaha lainnya adalah Profit 

Maksimum. 

5) Hasil Usaha Koperasi disebut SHU, sedang hasil usaha Badan usaha lainnya 

disebut Laba (SHU ≠ Laba) di mana: Hasil Usaha = Laba, sedangkan “Sisa 

Hasil Usaha (SHU) adalah Hasil Usaha dikurangi seluruh biaya operasional 

Koperasi. 

 

Organisasi koperasi 

Organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. 

Kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah rapat anggota. Rapat tersebut dihadiri 

oleh anggota yang pelaksanaannya telah diatur dalam anggaran dasar. Rapat 

anggota dilaksanakan paling sedikit sekali dalam satu tahun. Untuk pengesahan 

pertanggungjawaban pengurus dan pengawas paling lambat 6 bulan. Persyaratan, 

tata cara, dan tempat penyelenggaraan rapat anggota dan rapat anggota luar biasa, 

diatur dalam anggaran dasar. 

Pengurus mempunyai tugas dan wewenang. Pengurus dipilih dari dan oleh 

anggota dalam rapat anggota. Pengurus sebagai pemegang kuasa rapat anggota. 

Masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun. 

Tugas pengurus koperasi adalah sebagai berikut. 

a. Mengelola koperasi dan usahanya. 

b. Menggunakan rancangan kerja. 

c. Menyelenggarakan rapat anggota. 

d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban. 

e. Menyelenggarakan perbukuan keuangan dan inventaris secara tertib. 
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f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus. 

Wewenang pengurus koperasi, adalah sebagai berikut. 

a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. 

b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian 

anggota sesuai anggaran dasar. 

c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfataan 

koperasi sesuai tanggung jawab dari keputusan rapat anggota. 

d. Melalui keputusan rapat anggota, pengurus dapat mengangkat pengelola 

yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola yang bertanggung 

jawab kepada pengurus. 

 

Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan untuk 

dapat dipilih menjadi pengawas, ditetapkan dalam anggaran dasar. Pengawas 

dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Pengawas bertugas melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. 

Wewenang pengawas meneliti catatan yang ada pada koperasi. Pengawas harus 

merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. 

Unsur lain selain pengurus dan pengawas yang berperan dalam koperasi 

adalah rapat anggota. Rapat anggota dilaksanakan untuk menetapkan beberapa 

hal, antara lain 

a. anggaran dasar. 

b. kebijaksanaan umum. 

c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.  

d. Membuat rencana kerja. 

e. Pengesahan pertanggungjawaban. 

f. Pembagian sisa hasil usaha. 
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KOLOM PERTANYAAN 

Nama  :          

Nomor absen :         

Kelompok :         

Petunjuk! 

1) Dengarkan penjelasan materi dari ketua kelompok! 

2) Tuliskan satu pertanyaan sesuai dengan materi yang telah disampaikan oleh 

ketua kelompok pada kolom pertanyaan! 

3) Bentuklah kertas kerja menjadi bola pertanyaan dan lemparkan ke kelompok 

lain sesuai arahan guru! 

Pertanyaan: 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

KOLOM JAWABAN 

Nama  : 

Nomor absen :         

Kelompok :         

Petunjuk! 

1) Baca dengan seksama apa yang kamu dapatkan 

2) Diskusikan jawaban yang tepat bersama dengan kelompokmu 

3) Tulislah jawabanmu ke dalam kolom jawaban yang telah disediakan! 

Jawaban : 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

LEMBAR KERJA 
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KISI-KISI SOAL 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Bentuk 

Instrumen 

Nomor 

Soal 

2.2 Mengenal 

pentingnya 

koperasi 

dalam 

meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat. 

 

Koperasi 

Indonesia 

2.2.1 

Mengidentifikasi 

sifat koperasi 

2.2.2 

Menjelaskan 

tujuan 

didirikannya 

koperasi 

2.2.3 

Menjelaskan 

perbedaan 

koperasi dengan 

badan usaha 

lain. 

2.2.4 

Mengidentifikasi 

organisasi 

koperasi 

Tes objektif 

(Pilihan 

ganda 

dan essay) 

1,2,3 

1,2 

 

 

4,5 

3 

 

 

 

6,7 

4 

 

 

 

 

8,9,10 

5 
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SOAL EVALUASI 

I. Berilah tanda silang ( x ) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang 

tepat! 

1. Organisasi ini menjalankan kegiatan ekonomi. Merupakan sifat koperasi.. 

a. koperasi merupakan organisasi perekonomisi punya cita-citan 

b. anggota koperasi punya cita-cita dasar sama 

c. cita-cita diwujudkan bersama 

d. memiliki watak sosial 

2. Perekonomian yang dijalankan melalui koperasi sifatnya kekeluargaan. 

Perekonomian dijalankan sebagai usaha bersama, bukan usaha perorangan. 

Merupakan sifat koperasi... 

a. koperasi merupakan organisasi perekonomisi punya cita-citan 

b. anggota koperasi punya cita-cita dasar sama 

c. cita-cita diwujudkan bersama 

d. memiliki watak sosial  

3. Anggota koperasi tidak ingin sejahtera sendiri. Anggota koperasi saling 

membantu meningkatkan kemakmuran setiap anggotanya. Merupakan sifat 

koperasi... 

a. koperasi merupakan organisasi perekonomisi punya cita-cita 

b. anggota koperasi punya cita-cita dasar sama 

c. cita-cita diwujudkan bersama 

d. memiliki watak sosial  

4. Salah satu tujuan koperasi adalah... 

a. meningkatkan kesejahteraan anggota 

b. bisnis menguntungkan 

c. melatih individualisme 

d. meningkatkan keahlian memanipulasi keuangan 

5. Hasil usaha koperasi disebut... 

a. SHU  

b. SKI 

a. SPO 
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b. laba 

6. Pengambilan keputusan pada koperasi adalah dengan cara.. 

a. keputusan mutlak pemilik 

b. keputusan mutlak pengurus 

c. satu orang satu suara 

d. hanya suara anggota 

7. Pemilik koperasi adalah... 

a. pemegang saham 

b. pelanggan koperasi 

c. kepala koperasi 

d. pengurus koperasi 

8. Organisasi koperasi terdiri dari bagian di bawah ini, kecuali... 

a. pemilik 

b. rapat anggota 

c. pengurus 

d. pengawas. 

9. Rapat anggota dilaksanakan paling sedikit  

a. 1 bulan sekali 

b. 3 bulan sekali 

c. 6 bulan sekali 

d. 1 tahun sekali 

10. Untuk pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas paling 

lambat 

a. 1 bulan  

b. 3 bulan  

c. 6 bulan  

d. 1 tahun 
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II. Jawablah dengan jawaban yang tepat ! 

1. Apakah cita-cita dasar anggota koperasi? 

2. Sebutkan 4 sifat koperasi! 

3. Sebutkan 3 tujuan dan manfaat koperasi! 

4. Apakah tugas dari pengawas koperasi? 

5. Sebutkan minimal 3 tugas pengurus koperasi! 
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KUNCI JAWABAN 

I. Pilihan Ganda 

1. A 

2. C 

3. D 

4. A 

5. A 

6. C 

7. B 

8. A 

9. D 

10. C 

 

II. Essay 

1. Mencapai kesejahteraan dan kemakmuran 

2. Sifat koperasi adalah: 

a. koperasi merupakan organisasi perekonomisi punya cita-cita 

b. anggota koperasi punya cita-cita dasar sama 

c. cita-cita diwujudkan bersama 

d. memiliki watak sosial  

3. Tujuan dan manfaat sebagai berikut. 

a) Meningkatkan kesejahteraan anggota. 

b) Menyediakan kebutuhan anggota. 

c) Mempermudah anggota koperasi untuk memperoleh modal usaha; 

d) Mengembangkan usaha para anggota koperasi. 

e) Menghindarkan anggota koperasi dari praktek rentenir atau lintah darat. 

4. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. 

5. Tugas pengurus koperasi ialah: 

a) Mengelola koperasi dan usahanya. 

b) Menggunakan rancangan kerja. 
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c) Menyelenggarakan rapat anggota. 

d) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban. 

e) Menyelenggarakan perbukuan keuangan dan inventaris secara tertib. 

 

Pedoman Penskoran : 

 

 

 

 

Nilai = 

                   

                

 X 100 

 

  

Soal 

Romawi 

Bentuk soal Jumlah soal Bobot jumlah 

I Pilihan ganda 10 1 10 

II Isian 5 4 20 

Skor maksimal 30 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MENGGUNAKAN MODEL SNOWBALL 

THROWING DENGAN MEDIA POWERPOINT 

Siklus: II 

Nama SD  : SD Tunas Harum Bangsa Kota Semarang 

Kelas/semesetr  : IV/II 

Materi   : Koperasi 

Hari/tanggal  : 26 Maret 2015 

Petunjuk   : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru di bawah 

ini! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom deskriptor yang tampak! 

3. Kriteria penilaian: 

a) nilai 4 = jika semua deskriptor tampak. 

b) nilai 3 = jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

c) nilai 2 = jika hanya 2 deskriptor yang tampak. 

d) nilai 1 = jika hanya 1 deskriptor yang tampak. 

e) nilai 0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak (Rusman,2012: 98) 

4. Hal-hal yang dicatat dalam lembar observasi dinarasikan pada catatan 

lapangan 

No 

Indikator 

Keterampilan 

Guru 

Deskriptor Keterampilan 

Guru 

Tam

pak 

(√) 

Nilai 

4 3 2 1 0 

1. Mengkondisikan 

siswa agar siap 

mengikuti 

pelajaran 

1) Mengatur ketertiban siswa 

untuk menempati tempat 

duduk masing-masing 

2) Mempersiapkan sumber dan 

media belajar 

3) Memimpin doa 

4) Mengecek kehadiran siswa 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 √    
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2. Melakukan 

apresepsi sesuai 

dengan materi IPS 

yang akan 

diajarkan 

1) Bertanya tentang materi IPS 

yang telah dipelajari 

2) Bertanya tentang materi IPS 

yang akan disampaikan 

yaitu mengenai koperasi 

3) Menarik perhatian siswa 

(dengan bernyanyi, yel-yel, 

dll) 

4) Bertanya tentang 

pengalaman siswa yang 

terkait dengan materi IPS 

khususnya koperasi 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

√     

3. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran IPS 

1) Menyampaikan tujuan 

pembelajaran IPS dengan 

jelas 

2) Menyampaikan tujuan 

pembelajaran IPS sesuai 

dengan indikator 

pembelajaran 

3) Tujuan pembelajaran IPS 

yang disampaikan sesuai 

dengan perkembangan 

karakteristik siswa 

4) Menyampaikan tujuan  

pembelajaran IPS dengan 

kata kerja operasional 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 √    

4. Menampilkan 

media 

pembelajaran 

berupa slide 

1) Mempersiapkan media 

powerpoint  

2) Mengarahkan siswa agar 

berkonsentrasi dalam 

√ 

 

√ 

 

 √    
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powerpoint memperhatikan media 

powerpoint 

3) Menayangkan media 

powerpoint yang berisi 

materi IPS mengenai 

koperasi 

4) Menanyakan tanggapan 

siswa terhadap media 

 

 

√ 

5. Menjelaskan materi 

IPS tentang 

koperasi yang ada 

di dalam media 

powerpoint 

1) Menjelaskan materi IPS 

tentang koperasi dengan 

intonasi yang tepat 

2) Menjelaskan materi IPS 

tentang koperasi secara 

berurutan 

3) Menuliskan kembali materi 

IPS tentang koperasi di 

papan tulis 

4) Menjelaskan materi IPS 

tentang koperasi dengan 

disertai contoh nyata 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 √    

6. Membentuk 

kelompok diskusi 

1) Membentuk kelompok 

secara heterogen 

2) Membimbing kelompok 

dalam memilih ketua 

kelompok 

3) Memberi nama pada setiap 

kelompok 

4) Mengarahkan siswa untuk 

duduk bersama kelompok 

dan bekerjasama dengan 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√     
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baik  

7. Menjelaskan materi 

IPS tentang 

koperasi kepada 

ketua kelompok 

1) Menjelaskan poin-poin 

materi IPS tentang koperasi 

pada ketua kelompok 

2) Menjelaskan dengan kata-

kata yang mudah dipahami 

3) Penjelasan materi IPS 

tentang koperasi disertai 

contoh nyata 

4) Memberi kesempatan pada 

ketua kelompok untuk 

menanyai materi IPS 

tentang koperasi yang 

belum dipahami 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 √    

8. Membimbing siswa 

untuk membuat 

bola pertanyaan 

1) Membimbing siswa untuk 

menuliskan pertanyaan di 

kertas kerja yang telah 

disediakan 

2) Membimbing siswa agar 

membuat pertanyaan sesuai 

dengan materi IPS tentang 

koperasi yang telah 

disampaikan 

3) Membimbing siswa agar 

membentuk kertas kerja 

menyerupai bola 

4) Memberikan arahan kepada 

siswa untuk melemparkan 

bola pertanyaan yang telah 

dibuat 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

√     
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9. Membimbing 

diskusi kelompok 

1) Mengarahkan siswa untuk 

membuka bola pertanyaan 

yang telah didapat. 

2) Memberi kesempatan siswa 

untuk mendiskusikan 

jawaban dari pertanyaan 

yang telah didapat bersama 

dengan kelompoknya 

3) Memberi pengawasan 

dengan cara berkeliling ke 

tiap kelompok 

4) Memberi kesempatan 

kedapa tiap kelompok untuk 

menyampaukan hasil 

diskusi. 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√     

10. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

1) Memberikan reward pada 

siswa yang aktif dalam 

mengikuti pembelajaran 

2) Memberikan punishment 

pada siswa yang masih 

perlu bimbingan 

3) Memberi pertanyaan 

penguatan 

4) Menampilkan kembali 

materi sebagai pengingat 

untuk siswa. 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 √    

11. Menutup kegiatan 

pembelajaran 

9) Menyimpulkan 

pembelajaran bersama 

siswa 

10) Memberikan evaluasi 

√ 

 

 

√ 

  √   
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11) Memberikan umpan balik 

12) Memberikan tindak lanjut 

Total Nilai 37 

Kategori  Sangat baik 

 

Semarang, 26 Maret 2015 

0bserver 

 

 

 

Muh. Zamroni, S.Pd. 

  



250 

 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MENGGUNAKAN MODEL SNOWBALL 

THROWING DENGAN MEDIA POWERPOINT 

Siklus : II 

Nama SD  : SD Tunas Harum Bangsa Kota Semarang 

Kelas/semesetr  : IV/II 

Materi   : Koperasi 

Hari/tanggal  : 26 Maret 2015 

Petunjuk   : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru di bawah 

ini! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom deskriptor yang tampak! 

3. Kriteria penilaian: 

a) nilai 4 = jika semua deskriptor tampak. 

b) nilai 3 = jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

c) nilai 2 = jika hanya 2 deskriptor yang tampak. 

d) nilai 1 = jika hanya 1 deskriptor yang tampak. 

e) nilai 0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak (Rusman,2012: 98) 

4. Hal-hal yang dicatat dalam lembar observasi dinarasikan pada catatan 

lapangan 

No

. 

Nama 

Siswa 

Indikator Jml 

Skor 

Ktgr

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Cherrysze 

Briza 

3 4 4 4 4 3 0 1 4 27 B 

2 Clarissa 

Ariel  

3 3 4 4 4 4 0 4 4 30 A 

3 Darren 

Timothy 

3 3 4 3 4 3 4 1 4 29 A 

4 Felicia 

Aaime  

2 3 4 4 4 4 0 1 4 26 B 
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5 Florentina 

Agatha  

3 3 4 4 4 4 0 1 4 27 B 

6 Gantari 

Novendra 

3 3 4 4 4 4 0 4 4 30 A 

7 Kevin 

Marvin 

3 4 4 2 4 3 0 4 4 28 A 

8 Jap 

Marshella  

3 4 4 4 4 4 0 4 4 31 A 

9 Nugroho 

Dwi  

2 3 3 1 4 2 0 1 4 20 B 

10 Rosemary 

Maxine  

3 3 4 4 4 4 4 4 4 34 A 

11 Tabina 

Jihan 

Salvia 

3 4 4 4 4 3 0 4 3 29 A 

12 Thesaloni

ca A 

3 3 4 3 4 3 4 1 4 29 A 

13 William 

Surya 

3 3 4 3 4 4 0 1 4 26 B 

14 Zafnat  

Michael 

3 3 4 3 4 4 0 4 4 29 A 

Jumlah skor 40 46 55 47 5

6 

49 12 35 55 395 A 

Rata-rata skor 2,8

6 

3,2

8 

3,9

3 

3,3

6 

4 3,

5 

0,8

6 

2,

5 

3,9

3 

28,2

1 

A 

Kategori  Sangat baik 

 

Semarang, 26 Maret 2015 

Peneliti  

 

Puji Kusumawati E. 
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PENGGALAN SILABUS 

(Siklus III) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas   : IV 

Semester  : II 

Standar Kompetensi  : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota 

dan provinsi. 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Model dan 

Media 

2.2 

Mengenal 

pentingnya 

koperasi 

dalam 

meningkatka 

n 

kesejahteraan 

masyarakat  

2.2.1 

Menjelaskan 

sumber 

modal usaha 

koperas 

2.2.2 

Menjelaskan 

macam-

macam 

koperasi 

Penting

nya 

koperas

i dalam 

mening

katkan 

kehidup

an 

masyar

akat 

1. Guru menampilkan 

media powerpoint yang 

berisikan materi modal 

usaha, macam dan 

manfaat koperasi, dan 

pentingnya usaha 

bersama dalam koperasi. 

2. Siswa diajukan 

pertanyaan berkaitan 

dengan tersebut. 

Tertulis 

Bentuk: 

Tes 

objektif 

(Pilihan 

ganda dan 

Essay) 

2 jam 

pelajaran 

Sadiman dan 

Shendy 

Amalia.2008.

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 

4:SD/MI 

Kelas 

IV.Jakarta:D

epdiknas. 

1) Model 

pembelajar

an 

koorperatif 

tipe 

Snowball 

Throwing 

2) Media 

Powerpoint 
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beserta 

manfaatnya 

2.2.3 

Menjelaskan 

pentingnya 

usaha 

bersama 

dalam 

koperasi 

 

3. Siswa dijelaskan materi 

yang ada dalam media. 

4. Siswa dibentuk 

kelompok sebanyak 3 

dan meminta masing-

masing kelompok maju 

ke depan dan diberikan 

penjelasan mengenai 

materi macammacam 

koperasi, manfaat setiap 

jenis koperasi serta 

pentingnya usaha 

bersama dalam koperasi. 

5. Masinf-masing ketua 

kelompok kembali 

kekelompoknya dan 

menjelasakan materi ke 

anggotanya. 

6. Masing-masing siswa 

Hisnu, Tantya 

dan 

Winardi.2008.Il

mu Pengetahuan 

Sosial :SD/MI 

Kelas 

IV.Jakarta:Depdi

knas 
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dalam setiap kelompok 

diberi satu lembar kertas 

kerja. 

7. Kemudian masing-

masing siswa dalam 

kelompok tersebut 

diminta menuliskan satu 

pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi 

yang telah dijelaskan 

oleh ketua kelompok.  

8. Kertas kerja yang 

berisikan pertanyaan 

tersebut, dibuat seperti 

bola dan dilemparkan ke 

kelompok lain sesuai 

arahan guru. 

9. Siswa berdiskusi dengan 

teman kelompok untuk 
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menjawab pertanyaan 

yang didapat. 

10. Tiap kelompok diberikan 

kesempatan untuk 

mempresentasikan 

jawaban dan menanggapi 

hasil diskusi. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Siklus III) 

 

Satuan Pendidikan  : SD Tunas Harum Bangsa 

Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas/semester   : IV / 1 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Standar Kompetensi : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan 

ekonomi, kemajuan teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota dan provinsi 

Kompetensi Dasar : 2.2 Mengenal pentingnya koperasi dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

 

I. Indikator 

 Menjelaskan sumber modal usaha koperas 

 Menjelaskan macam-macam koperasi beserta manfaatnya 

 Menjelaskan pentingnya usaha bersama dalam koperasi 

II. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan ditayangkan media powerpoint yang memuat materi mengenai 

koperasi, siswa dapat menjelaskan sumber modal usaha koperasi. 

2. Dengan penayangan media powerpoint yang memuat materi koperasi, siswa 

dapat menjelaskan macam-macam koperasi dan manfaatnya 

3. Dengan penayangan media powerpoint yang memuat materi koperasi, siswa 

dapat menjelaskan pentingnya usaha bersama dalam koperasi. 

III. Materi Ajar 

- Modal usaha koperasi 

- Macam-macam koperasi beserta manfaatnya 
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- Pentingnya usaha bersama dalam koperasi 
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IV. Metode, Model, dan Media 

1. Metode  : tanya jawab, ceramah, diskusi kelompok 

2. Model  : Snowball throwing 

3. Media  : Powerpoint 

V. Langkah-langkah Pembelajaran 

A. Pra Kegiatan (5 menit) 

a) Guru mengucapkan salam 

b) Mengajak semua siswa untuk berdoa sesuai dengan agama dan 

kepercayaan masing-masing 

c) Melakukan presensi 

d) Mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pelajaran 

B. Kegiatan Awal (5 menit) 

a) Apersepsi : 

guru bertanya pada siswa “Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita 

membahas atentang apa? Siapa yang tau tentang koperasi sekolah?” 

“Ada yang pernah masuk ke dalam koperasi sekolah?” 

b) Menginformasikan topik dan tujuan pembelajaran dari materi yang akan 

dipelajari. 

c) Memberikan motivasi kepada siswa agar semangat belajar. 

d) Menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan 

C. Kegiatan Inti (50 menit) 

a. Siswa diperlihatkan tayangan slide ppt yang berisikan materi mengenai 

modal usaha koperasi, macam-macam koperasi beserta manfaatnya, dan 

pentingnya usaha bersama dalam koperasi (eksplorasi) 

b. Guru menjelaskan materi yang ada dalam media powerpoint (eksplorasi) 

c. Guru mengajukan pertanyaan mengenai tayangan yang telah ditampilkan 

(eksplorasi) 
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d. Guru membentuk kelompok-kelompok secara heterogen sebanyak 3 

kelompok (eksplorasi). 

e. Guru memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan 

penjelasan materi mengenai sejarah, arti lambang, dan prinsip koperasi 

(elaborasi). 

f. Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-

masing, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru 

kepada temannya (elaborasi). 

g. Masing-masing siswa dalam setiap kelompok diberi satu lembar kertas 

kerja. Kemudian masing-masing siswa dalam kelompok tersebut diminta 

menuliskan satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah 

dijelaskan oleh ketua kelompok. Kertas kerja yang berisikan pertanyaan 

tersebut, dibuat seperti bola dan dilemparkan ke kelompok lain sesuai 

arahan yang diberikan oleh guru (elaborasi). 

h. Setelah siswa dalam setiap kelompok mendapatkan satu bola/satu 

pertanyaan, siswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan jawaban dari 

pertanyaan yang telah didapat bersama teman kelompoknya dan 

menuliskan jawaban di kertas kerja yang telah diberikan (elaborasi). 

i. Tiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan jawaban 

dan menanggapi hasil diskusi (elaborasi). 

j. Guru memberikan umpan balik dan penguatan terhadap hasil presentasi 

siswa (konfirmasi) 

k. Siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai 

materi yang belum dimengerti (konfirmasi). 

D. Kegiatan Akhir (10 menit) 

a. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

c. Guru memberikan refleksi atas apa yang telah dipelajari. 
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d. Guru memberikan tindak lanjut berupa pemberian pekerjaan rumah 

kepada siswa. 

e. Guru menutup pelajaran dengan mengucap salam. 

 

VI. Penilaian Hasil Belajar 

 Prosedur penilaian  : tes proses dan tes akhir 

 Tehnik penilaian : tes dan non tes 

 Bentuk penilaian : objektif (pilihan ganda dan essay) 

 Instrumen penilaian : tes (soal) 

Non tes (lembar pengamatan). 

VII. Sumber Belajar 

1. Sadiman dan Shendy Amalia.2008.Ilmu Pengetahuan Sosial 4:SD/MIKelas 

IV.Jakarta:Depdiknas. 

2. Hisnu, Tantya dan Winardi.2008.Ilmu Pengetahuan Sosial 4:SD/MI Kelas 

IV.Jakarta:Depdiknas. 

 __________________________________________________________________  

Semarang,     9 April 2015 

Guru Kolaborator Guru Kelas IV  

   

 

 

Muh. Zamroni, S.Pd. Farah Nur Anina Ilfa 
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Bahan Ajar 

Modal koperasi 

Modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. 

a. Modal sendiri dapat berasal dari: 

2) Simpanan pokok, 

3) Simpanan wajib, 

4) Dana cadangan, dan 

5) Hibah. 

b. Modal pinjaman dapat berasal dari: 

1) Anggota, 

2) Koperasi lainnya, 

3) Bank dan lembaga keuangan lainnya, 

4) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan 

5) Sumber lain yang sah. 

 

Untuk mengembangkan usaha koperasi, pemerintah memberikan dorongan dalam 

bentuk kesempatan usaha yang seluas-luasnya, memantapkan menjadi koperasi yang 

sehat, tangguh dan mandiri, mengupayakan tata hubungan saling menguntungkan 

dengan badan uhasa, membudayakan koperasi dalam masyarakat. 

Adapun bimbingan dan kemudahan pemerintah terhadap koperasi adalah sebagai 

berikut. 

a. Pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian. 

b. Bimbingan usaha sesuai kepentingan ekonomi anggota. 

c. Kemudahan memperkokoh permodalan. 

d. Pengembangan jaringan usaha koperasi. 

e. Memberikan bantuan konsultasi untuk mengatasi permasalahan 

koperasi.. 
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Macam-macam koperasi dan manfaatnya 

1. Macam-macam koperasi berdasarkan jenis usaha 

1) Koperasi konsumsi 

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan kebutuhan pokok para 

anggota. 

2) Koperasi kredit 

Koperasi kredit disebut juga koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam 

membantu para anggota untuk memperoleh kredit atau pinjaman uang. Keuntungan 

meminjam modal di koperasi antara lain : 

a. Bunga uang pinjaman sangat ringan. 

b. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan mengangsur. 

c. Bunga pinjaman akan dinikmati bersama dalam bentuk pembagian hasil usaha. 

3) Koperasi Produksi 

Koperasi produksi membantu usaha anggota koperasi. Bisa juga koperasilah yang 

melakukan suatu jenis usaha bersama-sama. Ada bermacam-macam koperasi 

produksi. Misalnya koperasi produksi para petani, koperasi produksi peternak sapi, 

koperasi produksi pengrajin, dan sebagainya. 

2. Macam-macam koperasi berdasarkan keanggotaan 

1) Koperasi pertanian 

Koperasi ini beranggotakan para petani, buruh tani, dan orang-orang yang terlibat 

dalam usaha pertanian. Koperasi pertanian melakukan kegiatan yang berhubungan 

dengan pertanian. 

2) Koperasi pensiunan 
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Koperasi pensiunan beranggotakan para pensiunan pegawai negeri. Koperasi ini 

bertujuan meningkatkan kesejahteraan para pensiunan dan menyediakan kebutuhan 

para pensiunan. 

3) Koperasi pegawai negeri 

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Koperasi ini didirikan untuk 

meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri  

4) Koperasi sekolah 

Koperasi ini beranggotakan para warga suatu sekolah. Koperasi sekolah menyediakan 

kebutuhan warga sekolah, misalnya buku tulis, pena, penggaris, pensil, dan lain-lain. 

5) Koperasi unit desa 

Koperasi unit desa beranggotakan masyarakat pedesaan. KUD melakukan kegiatan 

usaha di bidang ekonomi. Beberapa usaha KUD, misalnya: 

a. Menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, obatobatan, alat-alat 

pertanian, dan lain-lain. 

b. Memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluh lapangan 

kepada para petani. 

6) Koperasi Wanita 

Koperasi wanita adalah koperasi yang beranggotakan wanita. Koperasi ini bertujuan 

untuk mensejahterakan kehidupan wanita dengan jalan memberikan pinjaman modal 

yang dapat dijadikan sebagai modal usaha bagi wanita. 

Berdasarkan Tingkatannya 

Berdasarkan tingkatannya koperasi dapat dibedakan sebagai berikut: 

a. Koperasi primer 

Koperasi primer merupakan koperasi yang beranggotakan orang-orang. Anggota 

koperasi primer paling sedikit 20 orang. 

b. Koperasi sekunder 

Koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi. 

Koperasi sekunder meliputi: 
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- Pusat koperasi 

Pusat koperasi merupakan koperasi yang anggotanya paling sedikit lima buah 

koperasi primer dan berada di satu kabupaten/kota. 

- Gabungan koperasi 

Gabungan koperasi merupakan koperasi yang anggotanya paling sedikit tiga buah 

pusat koperasi. Wilayahnya meliputi satu provinsi atau lebih. 

- Induk koperasi 

Induk koperasi merupakan koperasi yang anggotanya paling sedikit tiga buah 

gabungan koperasi. 

Pentingnya Usaha Bersama dalam Koperasi 

Dalam koperasi kita bersatu untuk mengembangkan usaha bersama. Mengembangkan 

usaha melalui koperasi sangat penting saat ini. Persaingan dalam dunia usaha saat ini 

sangat kuat. Kita, terutama dari golongan yang tidak mempunyai modal yang kuat, 

tidak akan dapat bertahan dalam persaingan dalam bidang usaha kalau kita tidak 

bersatu menggalang kekuatan dan bahu-membahu menjalankan usaha. 
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KOLOM PERTANYAAN 

Nama  :          

Nomor absen :         

Kelompok :         

Petunjuk! 

1) Dengarkan penjelasan materi dari ketua kelompok! 

2) Tuliskan satu pertanyaan sesuai dengan materi yang telah disampaikan oleh 

ketua kelompok pada kolom pertanyaan! 

3) Bentuklah kertas kerja menjadi bola pertanyaan dan lemparkan ke kelompok 

lain sesuai arahan guru! 

Pertanyaan: 

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

 

KOLOM JAWABAN 

Nama  : 

Nomor absen :         

Kelompok :         

Petunjuk! 

1) Baca dengan seksama apa yang kamu dapatkan 

2) Diskusikan jawaban yang tepat bersama dengan kelompokmu 

3) Tulislah jawabanmu ke dalam kolom jawaban yang telah disediakan! 

Jawaban : 

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

 

LEMBAR KERJA 
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KISI-KISI SOAL 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Bentuk 

Instrumen 

Nomor 

Soal 

2.2 Mengenal 

pentingnya 

koperasi 

dalam 

meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat. 

 

Koperasi 

Indonesia 

2.2.1 

Menjelaskan 

sumber modal 

usaha koperasi 

2.2.2 

Menjelaskan 

macam-macam 

koperasi beserta 

manfaatnya 

2.2.3 

Menjelaskan 

pentingnya 

usaha bersama 

dalam koperasi 

 

Objektif 

(Pilihan 

ganda 

dan essay) 

1-4 

 

1-2 

 

 

5-10 

 

 

3-5 
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SOAL EVALUASI 

I. Berilah tanda silang ( x ) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang 

tepat! 

1. Organisasi ini menjalankan kegiatan ekonomi. Merupakan sifat koperasi.. 

a. koperasi merupakan organisasi perekonomisi punya cita-citan 

b. anggota koperasi punya cita-cita dasar sama 

c. cita-cita diwujudkan bersama 

d. memiliki watak sosial 

2. Perekonomian yang dijalankan melalui koperasi sifatnya kekeluargaan. 

Perekonomian dijalankan sebagai usaha bersama, bukan usaha perorangan. 

Merupakan sifat koperasi... 

a. koperasi merupakan organisasi perekonomisi punya cita-citan 

b. anggota koperasi punya cita-cita dasar sama 

c. cita-cita diwujudkan bersama 

d. memiliki watak sosial  

3. Anggota koperasi tidak ingin sejahtera sendiri. Anggota koperasi saling 

membantu meningkatkan kemakmuran setiap anggotanya. Merupakan sifat 

koperasi... 

a. koperasi merupakan organisasi perekonomisi punya cita-cita 

b. anggota koperasi punya cita-cita dasar sama 

c. cita-cita diwujudkan bersama 

d. memiliki watak sosial  

4. Salah satu tujuan koperasi adalah... 

a. meningkatkan kesejahteraan anggota 

b. bisnis menguntungkan 

c. melatih individualisme 

d. meningkatkan keahlian memanipulasi keuangan 

5. Hasil usaha koperasi disebut... 
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a. SHU  

b. SKI 

a. SPO 

b. laba 

6. Pengambilan keputusan pada koperasi adalah dengan cara.. 

a. keputusan mutlak pemilik 

b. keputusan mutlak pengurus 

c. satu orang satu suara 

d. hanya suara anggota 

7. Pemilik koperasi adalah... 

a. pemegang saham 

b. pelanggan koperasi 

c. kepala koperasi 

d. pengurus koperasi 

8. Organisasi koperasi terdiri dari bagian di bawah ini, kecuali... 

a. pemilik 

b. rapat anggota 

c. pengurus 

d. pengawas. 

9. Rapat anggota dilaksanakan paling sedikit  

a. 1 bulan sekali 

b. 3 bulan sekali 

c. 6 bulan sekali 

d. 1 tahun sekali 

10. Untuk pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas paling lambat 

a. 1 bulan  

b. 3 bulan  

c. 6 bulan  
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d. 1 tahun 

 

 

 

 

II. Jawablah dengan jawaban yang tepat! 

1. Apakah cita-cita dasar anggota koperasi? 

2. Sebutkan 4 sifat koperasi! 

3. Sebutkan 3 tujuan dan manfaat koperasi! 

4. Apakah tugas dari pengawas koperasi? 

5. Sebutkan minimal 3 tugas pengurus koperasi! 
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KUNCI JAWABAN 

I. Pilihan Ganda 

1. A 

2. C 

3. D 

4. A 

5. A 

6. C 

7. B 

8. A 

9. D 

10. C 

 

II. Essay 

1. Mencapai kesejahteraan dan kemakmuran 

2. Sifat koperasi adalah: 

a. koperasi merupakan organisasi perekonomisi punya cita-cita 

b. anggota koperasi punya cita-cita dasar sama 

c. cita-cita diwujudkan bersama 

d. memiliki watak sosial  

3. Tujuan dan manfaat sebagai berikut. 

f) Meningkatkan kesejahteraan anggota. 

g) Menyediakan kebutuhan anggota. 

h) Mempermudah anggota koperasi untuk memperoleh modal usaha; 

i) Mengembangkan usaha para anggota koperasi. 

j) Menghindarkan anggota koperasi dari praktek rentenir atau lintah darat. 

4. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan 

dan pengelolaan koperasi. 
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5. Tugas pengurus koperasi ialah: 

f) Mengelola koperasi dan usahanya. 

g) Menggunakan rancangan kerja. 

h) Menyelenggarakan rapat anggota. 

i) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban. 

j) Menyelenggarakan perbukuan keuangan dan inventaris secara tertib. 

 

Pedoman Penskoran : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai = 
                   

                
 X 100 

 

 

  

Soal 

Romawi 

Bentuk soal Jumlah soal Bobot jumlah 

I Pilihan ganda 10 1 10 

II Isian 5 4 20 

Skor maksimal 30 
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SINTAK MODEL PEMBELAJARAN SNOWBALL THROWING  

 

Langkah-langkah model pembelajaran Snowball Throwing menurut 

Suprijono (2013: 128) adalah sebagai berikut: 

1. guru menyampaikan materi yang akan disajikan 

2. guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua 

kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi. 

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

menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya. 

4. kemudian, masing-masing siswa diberi satu lembar kerja, untuk menuliskan 

satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh 

ketua kelompok. 

5. kemudian, kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke 

siswa yang lain selama lebih kurang 15 menit 

6. setelah siswa dapat satu bola/satu pertanyaan, siswa diberi kesempatan untuk 

menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas yang berbentuk bola tersebut 

secara bergantian. 

7. guru memberikan kesimpulan 

8. evalusai 

9. penutup 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MENGGUNAKAN MODEL SNOWBALL 

THROWING DENGAN MEDIA POWERPOINT 

Siklus: III 

Nama SD  : SD Tunas Harum Bangsa Kota Semarang 

Kelas/semesetr  : IV/II 

Materi   : Koperasi 

Hari/tanggal  : 9 April 2015 

Petunjuk   : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru di bawah ini! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom deskriptor yang tampak! 

3. Kriteria penilaian: 

a) nilai 4 = jika semua deskriptor tampak. 

b) nilai 3 = jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

c) nilai 2 = jika hanya 2 deskriptor yang tampak. 

d) nilai 1 = jika hanya 1 deskriptor yang tampak. 

e) nilai 0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak (Rusman,2012: 98) 

4. Hal-hal yang dicatat dalam lembar observasi dinarasikan pada catatan lapangan 

No 

Indikator 

Keterampilan 

Guru 

Deskriptor Keterampilan 

Guru 

Tam

pak 

(√) 

Nilai 

4 3 2 1 0 

1. Mengkondisikan 

siswa agar siap 

mengikuti 

pelajaran 

1) Mengatur ketertiban siswa 

untuk menempati tempat 

duduk masing-masing 

2) Mempersiapkan sumber dan 

media belajar 

3) Memimpin doa 

4) Mengecek kehadiran siswa 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

√     
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2. Melakukan 

apresepsi sesuai 

dengan materi IPS 

yang akan 

diajarkan 

1) Bertanya tentang materi IPS 

yang telah dipelajari 

2) Bertanya tentang materi IPS 

yang akan disampaikan 

yaitu mengenai koperasi 

3) Menarik perhatian siswa 

(dengan bernyanyi, yel-yel, 

dll) 

4) Bertanya tentang 

pengalaman siswa yang 

terkait dengan materi IPS 

khususnya koperasi 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

√     

3. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran IPS 

1) Menyampaikan tujuan 

pembelajaran IPS dengan 

jelas 

2) Menyampaikan tujuan 

pembelajaran IPS sesuai 

dengan indikator 

pembelajaran 

3) Tujuan pembelajaran IPS 

yang disampaikan sesuai 

dengan perkembangan 

karakteristik siswa 

4) Menyampaikan tujuan  

pembelajaran IPS dengan 

kata kerja operasional 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

√     

4. Menampilkan 

media 

1) Mempersiapkan media 

powerpoint  

√ 

 

√     
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pembelajaran 

berupa slide 

powerpoint 

2) Mengarahkan siswa agar 

berkonsentrasi dalam 

memperhatikan media 

powerpoint 

3) Menayangkan media 

powerpoint yang berisi 

materi IPS mengenai 

koperasi 

4) Menanyakan tanggapan 

siswa terhadap media 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

5. Menjelaskan materi 

IPS tentang 

koperasi yang ada 

di dalam media 

powerpoint 

1) Menjelaskan materi IPS 

tentang koperasi dengan 

intonasi yang tepat 

2) Menjelaskan materi IPS 

tentang koperasi secara 

berurutan 

3) Menuliskan kembali materi 

IPS tentang koperasi di 

papan tulis 

4) Menjelaskan materi IPS 

tentang koperasi dengan 

disertai contoh nyata 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

√     

6. Membentuk 

kelompok diskusi 

1) Membentuk kelompok 

secara heterogen 

2) Membimbing kelompok 

dalam memilih ketua 

kelompok 

3) Memberi nama pada setiap 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

√     
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kelompok 

4) Mengarahkan siswa untuk 

duduk bersama kelompok 

dan bekerjasama dengan 

baik 

 

√ 

 

 

 

7. Menjelaskan materi 

IPS tentang 

koperasi kepada 

ketua kelompok 

1) Menjelaskan poin-poin 

materi IPS tentang koperasi 

pada ketua kelompok 

2) Menjelaskan dengan kata-

kata yang mudah dipahami 

3) Penjelasan materi IPS 

tentang koperasi disertai 

contoh nyata 

4) Memberi kesempatan pada 

ketua kelompok untuk 

menanyai materi IPS 

tentang koperasi yang 

belum dipahami 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

√     

8. Membimbing siswa 

untuk membuat 

bola pertanyaan 

1) Membimbing siswa untuk 

menuliskan pertanyaan di 

kertas kerja yang telah 

disediakan 

2) Membimbing siswa agar 

membuat pertanyaan sesuai 

dengan materi IPS tentang 

koperasi yang telah 

disampaikan 

3) Membimbing siswa agar 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

√     
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membentuk kertas kerja 

menyerupai bola 

4) Memberikan arahan kepada 

siswa untuk melemparkan 

bola pertanyaan yang telah 

dibuat 

 

 

√ 

9. Membimbing 

diskusi kelompok 

1) Mengarahkan siswa untuk 

membuka bola pertanyaan 

yang telah didapat. 

2) Memberi kesempatan siswa 

untuk mendiskusikan 

jawaban dari pertanyaan 

yang telah didapat bersama 

dengan kelompoknya 

3) Memberi pengawasan 

dengan cara berkeliling ke 

tiap kelompok 

4) Memberi kesempatan 

kedapa tiap kelompok untuk 

menyampaukan hasil 

diskusi. 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√     

10. Memberikan 

penguatan kepada 

siswa 

1) Memberikan reward pada 

siswa yang aktif dalam 

mengikuti pembelajaran 

2) Memberikan punishment 

pada siswa yang masih 

perlu bimbingan 

3) Memberi pertanyaan 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 √    
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penguatan 

4) Menampilkan kembali 

materi sebagai pengingat 

untuk siswa. 

 

√ 

11. Menutup kegiatan 

pembelajaran 

13) Menyimpulkan 

pembelajaran bersama 

siswa 

14) Memberikan evaluasi 

15) Memberikan umpan balik 

16) Memberikan tindak lanjut 

√ 

 

 

√ 

  √   

Total Nilai 42 

Kategori  Sangat baik 

 

Semarang, 9 April 2015 

0bserver 

 

 

 

Muh. Zamroni, S.Pd. 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MENGGUNAKAN MODEL SNOWBALL 

THROWING DENGAN MEDIA POWERPOINT 

Siklus: III 

Nama SD  : SD Tunas Harum Bangsa Kota Semarang 

Kelas/semesetr  : IV/II 

Materi   : Koperasi 

Hari/tanggal  : 9 April 2015 

Petunjuk   : 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru di bawah ini! 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom deskriptor yang tampak! 

3. Kriteria penilaian: 

a) nilai 4 = jika semua deskriptor tampak. 

b) nilai 3 = jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

c) nilai 2 = jika hanya 2 deskriptor yang tampak. 

d) nilai 1 = jika hanya 1 deskriptor yang tampak. 

e) nilai 0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak (Rusman,2012: 98) 

4. Hal-hal yang dicatat dalam lembar observasi dinarasikan pada catatan lapangan 

No. 
Nama 

Siswa 

Indikator Jml 

Skor 
Ktgri 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Cherrysze 

Briza 

4 4 4 4 4 4 0 1 4 29 A 

2 Clarissa 

Ariel  

4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 A 

3 Darren 

Timothy 

4 3 4 3 4 4 4 1 4 31 A 

4 Felicia 

Aaime  

4 3 4 3 4 4 0 1 4 27 B 
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5 Florentina 

Agatha  

4 3 4 4 4 4 0 2 4 29 A 

6 Gantari 

Novendra 

4 3 4 4 4 4 0 4 4 31 A 

7 Kevin 

Marvin 

4 4 4 3 4 4 0 4 4 31 A 

8 Jap 

Marshella  

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 A 

9 Nugroho 

Dwi  

4 4 4 3 4 3 4 1 4 31 A 

10 Rosemary 

Maxine  

4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 A 

11 Tabina 

Jihan Salvia 

4 4 4 4 4 3 0 4 4 31 A 

12 Thesalonica 

A 

4 3 4 3 4 4 0 1 4 27 B 

13 William 

Surya 

4 3 4 3 4 4 0 1 4 27 B 

14 Zafnat  

Michael 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 A 

Jumlah skor 56 48 56 50 56 54 24 36 56 436 A 

Rata-rata skor 4 3,43 4 3,57 4 3,86 1,71 2,57 4 31,14 A 

Kategori  Sangat baik 

 

Semarang, 9 April 2015 

Peneliti  

 

Puji Kusumawati E. 
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DATA AWAL HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV 

SD TUNAS HARUM BANGSA KOTA SEMARANG 

MATA PELAJARAN: IPS 

KKM: 70 

 

No. Nama Siswa Nilai  Keterangan 

1 Cherrysze Briza  21 Tidak tuntas 

2 Clarissa Ariel Santoso 76 Tuntas  

3 Darren Timothy 34 Tidak tuntas 

4 Felicia Aaime Josepha 40 Tidak tuntas 

5 Florentina Agatha  30 Tidak tuntas 

6 Gantari Novendra  75 Tuntas  

7 Kevin Marvin 57 Tidak tuntas 

8 Jap Marshella Devina 86 Tuntas  

9 Nugroho Dwi Santoso 23 Tidak tuntas 

10 Rosemary Maxine  23 Tidak tuntas 

11 Tabina Jihan Salvia 25 Tidak tuntas 

12 Thesalonica Anugerah 27 Tidak tuntas 

13 William Surya 30 Tidak tuntas 

14 Zafnat  Michael 40 Tidak tuntas 

Nilai tertinggi 86 

Nilai terendah 21 

Nilai rata-rata 41,92 

Presentase ketuntasan 6,81% 
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PROSENTASE HASIL BELAJAR IPS  

% KETUNTASAN

% KETIDAK

TUNTASAN
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DATA HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV SD TUNAS HARUM BANGSA 

KOTA SEMARANG SIKLUS I 

No. Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 Cherrysze Briza  27 Tidak tuntas 

2 Clarissa Ariel Santoso 40 Tidak tuntas 

3 Darren Timothy 30 Tidak tuntas 

4 Felicia Aaime Josepha 30 Tidak tuntas 

5 Florentina Agatha  40 Tidak tuntas 

6 Gantari Novendra  47 Tidak tuntas 

7 Kevin Marvin 37 Tidak tuntas 

8 Jap Marshella Devina 97 Tuntas  

9 Nugroho Dwi Santoso 30 Tidak tuntas 

10 Rosemary Maxine  30 Tidak tuntas 

11 Tabina Jihan Salvia 30 Tidak tuntas 

12 Thesalonica Anugerah 30 Tidak tuntas 

13 William Surya 23 Tidak tuntas 

14 Zafnat  Michael 30 Tidak tuntas 

Nilai tertinggi 97 

Nilai terendah 23 

Nilai rata-rata 37,21 

Presentase ketuntasan 7,15% 
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DATA HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV SD TUNAS HARUM BANGSA 

KOTA SEMARANG SIKLUS II 

No. Nama Siswa Nilai  Keterangan 

1 Cherrysze Briza  80 Tuntas  

2 Clarissa Ariel Santoso 73 Tuntas  

3 Darren Timothy 60 Tidak tuntas 

4 Felicia Aaime Josepha 30 Tidak tuntas 

5 Florentina Agatha  67 Tidak tuntas 

6 Gantari Novendra  43 Tidak tuntas 

7 Kevin Marvin 40 Tidak tuntas 

8 Jap Marshella Devina 97 Tuntas  

9 Nugroho Dwi Santoso 30 Tidak tuntas 

10 Rosemary Maxine  43 Tidak tuntas 

11 Tabina Jihan Salvia 60 Tidak tuntas 

12 Thesalonica Anugerah 27 Tidak tuntas 

13 William Surya 30 Tidak tuntas 

14 Zafnat  Michael 17 Tidak tuntas 

Nilai tertinggi 97 

Nilai terendah 17 

Nilai rata-rata 49,78 

Presentase ketuntasan 21,43% 
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DATA HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV SD TUNAS HARUM BANGSA 

KOTA SEMARANG SIKLUS III 

No. Nama Siswa Nilai  Keterangan 

1 Cherrysze Briza  63 Tuntas  

2 Clarissa Ariel Santoso 85 Tuntas  

3 Darren Timothy 65 Tidak tuntas 

4 Felicia Aaime Josepha 80 Tuntas  

5 Florentina Agatha  93 Tuntas  

6 Gantari Novendra  85 Tuntas  

7 Kevin Marvin 85 Tuntas  

8 Jap Marshella Devina 98 Tuntas  

9 Nugroho Dwi Santoso 73 Tuntas  

10 Rosemary Maxine  93 Tuntas  

11 Tabina Jihan Salvia 85 Tuntas  

12 Thesalonica Anugerah 80 Tuntas  

13 William Surya 70 Tuntas  

14 Zafnat  Michael 93 Tuntas  

Nilai tertinggi 98 

Nilai terendah 63 

Nilai rata-rata 82 

Presentase ketuntasan 85,71% 
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HASIL WAWANCARA DENGAN GURU KOLABORATOR 

SIKLUS I 

 

Nama SD   : SD Tunas Harum Bangsa Kota Semarang 

Nama Guru Kolaborator : Muh. Zamroni, S.Pd. 

Hari/Tanggal   : Kamis, 19 Maret 2015 

 

Peneliti 

 

 

 

Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti 

 

 

“Selamat siang pak, maaf mengganggu, bagaimana 

pendapat bapak mengenai pembelajaran yang telah saya 

lakukan dengan menerapkan model Snowball Throwing 

Berbantuan media Powerpoint?” 

“Menarik, karena memakai model yang belum pernah 

dilihat oleh siswa. Namun ada beberapa hal yang perlu mss 

farah perhatikan ketika menerapkan model dan media 

interaktif saat pembelajaran. Salah satunya yaitu tentang 

manajemen waktu, miss farah seharusnya lebih sigap dalam 

mengatur waktu agar semua langkah pembelajaran yang 

telah miss farah susun dapat tercapai semua. Kemudian 

tentang penyampaian tujuan pembelajaran serta 

penyampaian instruksi permainan melempar bola yang miss 

farah terapkan. Alangkah lebih baiknya jika miss farah 

memakai bahasa sederhana yang dipahami oleh siswa. Oh 

iya, untuk media sebaiknya miss farah mempersiapkan lagi 

yang lebih menarik tetapi tidak terlalu mencolok agar siswa 

lebih focus terhadap isi materi.” 

“Oh iya pak, terima kasih banyak atas masukannya. Lalu 

menurut Bapak bagaimana keunggulan dan kelemahan 

model yang saya gunakan?” 
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Guru 

 

 

 

 

 

 

Peneliti 

 

 

Guru 

 

 

 

Peneliti 

 

 

Guru 

 

 

Peneliti 

 

 

Guru  

“Menurut saya, model yang miss farah gunakan sebenarnya 

menarik dan melatih siswa untuk mandiri serta berpikir 

kritis. Karena siswa dituntut untuk membuat pertanyaan 

sendiri berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. 

Namun kekurangannya ada beberapa siswa yang tidak 

mendapat perhatian. Jadi perhatian kepada siswa belum 

merata.” 

“Oh iya pak terimakasih. Lalu bagaimana saran Bapak 

untuk pertemuan selanjutnya agar pembelajaran menjadi 

lebih baik?” 

“Saran saya supaya miss farah lebih baik dalam pengaturan 

waktu, lebih menyeluruh dalam memperhatikan siswa satu-

persatu agar seluruh siswa terkondisi dengan baik, serta 

gunakan bahasa yang mudah dipahami siswa.” 

“Baik Pak, terimakasih. Lalu yang terakhir pak, menurut 

Bapak apakah ada peningkatan hasil belajar siswa jika 

memakai model dan media ini?” 

“Menurut saya memang seharusnya ada, tetapi karena 

manajemen waktu miss farah yang kurang baik sepertinya 

masih belum terlihat peningkatan hasil belajar tersebut” 

“Baik terimakasih Pak Zam, saya akan berusaha 

memperbaiki untuk pertemuan depan. Terima kasih sudah 

diberikan banyak saran.” 

“Iya miss, sama-sama” 

 

Semarang, 19 Maret 2015 

0bserver      Pewawancara 
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Muh. Zamroni, S.Pd.     Farah Nur Anina Ilfa 
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HASIL WAWANCARA DENGAN GURU KOLABORATOR 

SIKLUS II 

 

Nama SD   : SD Tunas Harum Bangsa Kota Semarang 

Nama Guru Kolaborator : Muh. Zamroni, S.Pd. 

Hari/Tanggal   : Kamis, 26 Maret 2015 

 

Peneliti 

 

 

 

Guru  

 

 

 

 

 

 

Peneliti 

 

Guru 

 

 

Peneliti 

 

 

Guru 

 

“Selamat siang pak, maaf mengganggu, saya ingin 

menanyakan bagaimana pendapat bapak mengenai 

pembelajaran yang telah saya lakukan dengan menerapkan 

model Snowball Throwing Berbantuan media Powerpoint?” 

“menurut saya lebih baik daripada siklus I sebelumnya. 

Manajemen waktu sudah lebih baik. Pengkondisian kelas 

yng dilakukan juga meningkat disbanding dengan siklus 

sebelumnya. Siswa sudah lebih tertib dan tenang serta mau 

mendengarkan secara seksama apa yang telah 

diinstruksikan oleh miss farah. Kemudian media yang 

ditampilkan juga jauh lebih baik” 

“Oh iya pak, terima kasih banyak. Lalu menurut Bapak 

apakah masih ada kelemahan yang terlihat?” 

“Menurut saya, untuk kali ini saya kira sudah baik miss. 

Tinggal ditingkatkan lagi masalah perhatian kepada siswa 

saja.” 

“Oh iya pak terimakasih. Lalu bagaimana menurut Bapak 

tentang hasil belajar siswa setelah siklus yang kedua ini 

selesai?” 

“saya rasa ada peningkatan. Hasil belajar siswa lebih baik 

disbanding dengan siklus I. namun miss farah harus lebih 
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Peneliti 

 

Guru 

 

 

 

 

Peneliti 

 

 

Guru  

semangat untuk meningkatkan kembali hasil belajar siswa. 

Karena baru beberapa saja siswa yang mendapatkan nilai 

tuntas.” 

“Siap Bapak, terima kasih. Lalu menurut Bapak apa yang 

harus saya perbaiki legi untuk siklus selanjutnya?” 

“Ya miss farah harus lebih semangat lagi. Terus perbaiki 

manajemen waktu, dan lebih percaya diri saja. Tapi pada 

keseluruhan siklus II ini sudah sangat baik. Jika miss farah 

lebih percaya diri, saya rasa di siklus III pasti akan 

berhasil.” 

“terima kasih pak, saya akan lakukan semuanya. 

Terimakasih juga karena telah diberi kesempatan untuk 

mewawancarai bapak.” 

“Iya sama-sama miss, sukses ya.” 

 

 

Semarang, 26 Maret 2015 

0bserver      Pewawancara 

 

 

 

Muh. Zamroni, S.Pd.     Farah Nur Anina Ilfa 
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SIKLUS I 

 

Guru membuka pelajaran 

 

Guru melakukan apresepsi dengan 

mengajak siswa menyanyikan lagu 

yang berkaitan dengan materi 

 

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 

Guru menampilkan media Powerpoint 

yang berisi materi tentang koperasi 
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Guru menjelaskan kembali materi 

yang ada pada media Powerpoint  

 

 

Guru mengelompokkan siswa menjadi 

3 kelompok 

 

 

 

Ketua kelompok dipanggil ke depan 

untuk mendapatkan penjelasan materi 

dari guru 

 

Ketua kelompok menjelaskan kembali 

materi kepada anggotanya 
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Siswa menuliskan pertanyaan pada 

lembar kertas kerja yang telah 

disiapkan 

 

Siswa melempar bola pertanyaan 

 

Guru membimbing diskusi siswa 

untuk menjawab pertanyaan yang telah 

didapatkan 

 

Siswa mengerjakan soal evaluasi
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SIKLUS II 

 

 

 

Guru membuka pelajaran 

 

 

 

Guru melakukan apresepsi berupa yel-

yel untuk membangun semangat siswa 

 

 

 

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 

 

Guru menampilkan media Powerpoint 
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Guru menjelaskan materi yang 

terdapat pada media Powerpoint 

 

 

Siswa dikelompokkan menjadi 3 

kelompok 

 

 

 

 

Ketua kelompok menjelaskan materi 

kepada anggota kelompoknya 

 

 

Siswa melempar bola pertanyaan 

sesuai dengan arahan yang diberikan 

oleh guru 
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Siswa berdiskusi menjawab 

pertanyaan yang telah didapat 

 

 

Guru membimbing diskusi siswa 

 

Siswa maju untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya 

 

 

Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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SIKLUS III 

 

Guru membuka pelajaran 

 

 

Guru melakukan apresepsi dengan 

mengajak siswa meneriakkan yel-yel 

 

 

 

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 

Guru menampilkan media Powerpoint 

yang berisi materi tentang koperasi 
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Guru menjelaskan materi yang 

terdapat dalam media Powerpoint 

 

Siswa dikelompokkan menjadi 3 

kelompok 

 

Ketua kelompok mendapat penjelasan 

materi oleh guru 

 

Ketua kelompok menjelaskan kembali 

materi kepada anggota kelompoknya 

 

Siswa menuliskan pertanyaan pada 

kertas kerja yang telah disediakan 

 

Siswa melempar bola pertanyaan 

sesuai dengan arahan guru 
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Siswa berdiskusi menjawab 

pertanyaan dan guru memantau diskusi 

siswa 

 

 

Siswa maju untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya 

Guru bersama siswa menyimpulkan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan 

 

 

 

Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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