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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO :  

1. “Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu 

adalah untuk dirinya sendiri” (QS AL-Ankabut [29]: 6). 

2. “Orang yang paling tidak bahagia ialah mereka yang paling takut pada 

perubahan” (Mignon Mclaughlin). 

3. “Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 

menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 

menyerah” (Thomas Alva Edison). 

 

PERSEMBAHAN : 

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

1. Kedua orangtua, Bapak Paiman dan Ibu Sumini. 

Terimakasih untuk cinta tak terbatas, doa, perjuangan, 

motivasi dan kepercayaan. 

2. Mas Sutino yang selalu memberikan doa, dorongan, 

dan semangat. 

3. Sahabat-sahabat saya, semuanya yang telah 

memberikan dukungan, bantuan dan semangat. 

4. Teman-teman jurusan Politik dan Kewarganegaraan 

angkatan 2011. 

5. Almamater UNNES  



i 
 

vi 
 

PRAKATA 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang 

senantiasa tercurah sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi 

dengan judul “Perbedaan hasil belajar antara penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Snowball Throwing dengan metode konvensional materi 

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara kelas VIII SMP Negeri 

15 Semarang Tahun 2015”. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan 

berbagai pihak berupa saran, bimbingan maupun petunjuk dan bantuan dalam 

bentuk lain, maka penulis menyampaikan terimakasih kepada : 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang. 

2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, MA., Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas 

Negeri Semarang yang telah memberikan ijin dan kemudahan melakukan 

penelitian. 

3. Drs. Tijan, M.S.i, Ketua Jurusan Politik dan Kewargenegaraan Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Semarang, yang memberikan izin untuk 

melaksanakan penelitian. 

4. Prof. Dr. Maman Rachman, M.Sc., Dosen pembimbing I yang telah 

memberikan bimbingan, arahan, saran selama penyusunan skripsi. 

5.  Drs. AT. Sugeng Priyanto, M.Si., Dosen pembimbing II yang telah 

memberikan bimbingan, arahan, saran selama penyusunan skripsi. 

6. Dr. Eko Handoyo, M.S.i, Dosen penguji utama, yang telah memberikan 

bimbingan dan saran dalam memperbaiki hasil skripsi. 



i 
 

vii 
 

7. Drs. Tedjo Handoko, A.Md, MM., Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Semarang 

yang telah memberikan izin penelitian. 

8. Dra. Sri Haryani, M.Pd., Guru mata pelajaran PPKn kelas VIII SMP Negeri  15 

Semarang yang telah membantu terlaksananya penelitian ini. 

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 

membantu baik material maupun spiritual. 

Penulis berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi kemajuan 

pendidikan, khususnya pengembangan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan. 

 

 

 

Semarang,    November 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 
 

viii 
 

SARI 

 

Sari, Gustanti Rias. 2015. Perbedaan hasil belajar antara penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing dengan metode konvensional 

materi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara kelas VIII SMP 

Negeri 15 Semarang Tahun 2015. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Prof. Dr. 

Maman Rachman, M.Sc dan Drs. AT. Sugeng Priyanto, M.Si 

Kata Kunci :Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing, 

ceramah, Hasil belajar. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar di kelas VIII 

SMP Negeri 15 Semarang Yang masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM), yaitu ≤ 75. Selain itu observasi awal di kelas VIII SMP Negeri 15 

Semarang, bahwa siswa berpikir materi Pancasila sebagai dasar negara dan 

ideologi negara hanya untuk dihafalkan dan setelah itu dilupakan, tanpa berpikir 

makna apa yang terkandung dalam materi itu. Siswa menjadi tidak kreatif dan 

merasa jenuh dalam melaksanakan pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan, 

serta guru masih banyak menggunakan metode konvensional atau ceramah yang 

menempatkan guru sebagai pusat informasi. Kurangnya variasi model 

pembelajaran ini mengakibatkan siswa kurang aktif sehingga minat, semangat, 

dan keaktifan belajar siswa kurang yang berakibat pada hasil belajar mereka yang 

relatif rendah atau kurang maksimal. Model pembelajaran yang memiliki 

kesamaan dengan keaktifan siswa tersebut adalah model pembelajaran kooperatif, 

yang dikembangkan dalam beberapa tipe, salah satunya adalah Snowball 

Throwing. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan hasil belajar 

siswa antara penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing 

dengan metode pembelajaran konvensional (ceramah) pada materi Pancasila 

sebagai dasar negara dan ideologi negara kelas VIII SMP Negeri 15 Semarang. 

Penelitian ini merupakan True Experimental Design dengan menggunakan 

Pretes-Posttest Control Group Design yang memiliki populasi seluruh siswa kelas 

VIII SMP Negeri 15 Semarang. Penentuan sampel dengan teknik random 

sampling, terpilih Kelas VIII-C sebagai kelas eksperimen memperoleh 

pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing dan VIII-F terpilih sebagai kelas 

kelas kontrol memperoleh pembelajaran konvensional. Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah dokumentasi dan tes. Analisis deskriptif persentase dan uji 

perbedaan dua rata-rata (uji t). 

Hasil uji perbedaan dua rata-rata (uji-t) hasil Post-test kedua kelas berbeda. 

Rata-rata hasil belajar kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Snowball throwing adalah 80,83, sedangkan kelas kontrol dengan 

menggunakan metode konvensional adalah 73,85. Hal ini disebabkan  

pembelajaran snowball throwing lebih baik daripada kelas kontrol. Dalam 

pembelajaran snowball throwing kegiatan siswa tidak hanya berpikir, menulis, 

bertanya, atau berbicara akan tetapi juga melakukan aktivitas fisik serta  
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mendorong siswa bekerja sama dengan anggota lainnya sehingga pembelajaran 

akan mudah diingat dan berlangsung menyenangkan dan menarik, konsep 

pembelajaran tersebut tidak diterapkan pada pembelajaran konvensional. Hasil 

diperoleh adalah          3,954 dengan dk=62, pada taraf signifikan  5%, artinya   

                 yaitu 3,954 > 1,999 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi 

kedua rata-rata sampel memiliki hasil belajar yang berbeda. Persentase ketuntasan 

klasikal     kelas eksperimen 81,3 % siswa yang nilainya ≥ 75 atau hanya 6 

siswa dari 32 siswa yang tidak tuntas, kelas kontrol 53,1% siswa yang nilainya ≥ 

75 atau 15 siswa dari 32 siswa yang tidak tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa 

kelas eksperimen memiliki ketuntasan belajar klasikal lebih baik daripada kelas 

kontrol. 

Saran dalam penelitian ini yaitu (1) guru diharapkan mampu menggunakan 

model pembelajaran Kooperatif tipe Snowball Throwing sebagai alternatif model 

pembelajaran yang inovatif/bervariasi, supaya pembelajaran tidak monoton dan 

tidak membosankan, sehingga siswa akan merasa senang, tertarik dan minat yang 

tinggi dalam proses pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa, (2) Apabila guru akan menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe Snowball Throwing maka guru memerluhkan persiapan khusus dalam 

pembentukan kelompok dan perencanaan waktu yang tepat sehingga dapat 

meminimalkan jumlah waktu yang terbuang. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah hak bagi setiap insan manusia, tanpa terkecuali karena 

negara sudah menjamin warganya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. 

Berdasarkan Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pada pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara (Sisdiknas, 2003:2). Melalui proses yang 

panjang pendidikan yang didapatkan secara formal ataupun informal, 

diharapkan dapat membentuk karakter manusia yang diharapkan bangsa, 

dalam konteks ini adalah bangsa indonesia. Pada pasal 3 disebutkan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warganegara yang demokratis serta tanggung jawab. (Sisdiknas, 2003:4). 
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Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang dalam 

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 37 ayat 1. Menyebutkan bahwa 

kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: (1) pendidikan 

agama, (2) pendidikan kewarganegaraan, (3) bahasa, (4) matematika, (5) ilmu 

pengetahuan alam, (6) ilmu pengetahuan sosial, (7) seni dan budaya, (8) 

pendidikan jasmani dan olah raga, (9) keterampilan/kejuruan, dan (10) 

muatan lokal (Sisdiknas, 2003:14). Dengan berbagai materi yang termuat 

dalam setiap mata pelajaran tersebut, diharapkan tujuan dan fungsi 

pendidikan dapat dicapai secara optimal. 

Berdasarkan KTSP 2006 mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

merupakan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang memfokuskan 

pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan 

hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang 

cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 

1945 (BSNP, 2006:108). Secara terperinci tujuan Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan antara lain: 

(1) berPikir kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan, (2) berpartisipasi secara aktif, bertanggungjawab dan 

bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara serta anti korupsi, (3) berkembang secara positif dan demokratis 

untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia 

agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya, (4) berinteraksi 

dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak 
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langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (BSNP, 

2006:108). 

Pada mata pelajaran PPKn untuk mengetahui keberhasilan, indikator 

yang digunakan adalah hasil belajar PPKn. Adapun salah satu kompetensi 

dalam pelajaran PPKn yang dipelajari di kelas VIII yaitu menjelaskan 

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Dari observasi dan 

wawancara dengan guru PPKn yaitu Ibu Sri Haryani S.Pd diperoleh data hasil 

ulangan siswa kompetensi dasar menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara 

dan ideologi negara siswa kelas VIII SMP Negeri 15 Semarang tahun ajaran 

2014/2015 yaitu: 

Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Hasil Ulangan Semester Ganjil Kelas VIII PPKn 

SMP N 15 Semarang Kompetensi Dasar Pancasila sebagai Dasar Negara dan 

Ideologi Negara Tahun Ajaran 2014/2015 

Tahun Kelas 
Jumlah 

Siswa 
KKM Tuntas  % 

Belum 

Tuntas  
% 

2014/
2015 

VIII A 32 75 19 59,375 13 40,625 

VIII B 32 75 12 37,5 20 62,5 

VIII C 32 75 15 46,875 17 53,125 

VIII D 32 75 18 56,25 14 43,75 

VIII E 32 75 13 40,625 19 59,375 

VIII F 32 75 18 56,25 14 43,75 

VIII G 32 75 16 50 16 50 

VIII H 32 75 15 46,875 17 53,125 

VIII I 32 75 13 40,625 19 59,375 

Jumlah 288   139 48, 26 149 51, 736 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa hasil belajar PPKn 

siswa pada tahun ajaran 2014/2015 belum memenuhi target yang diharapkan 

sekolah, artinya masih banyak siswa yang belum memahami materi Pancasila 

sebagai dasar negara dan ideologi negara. Hal tersebut dikarenakan karena 
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siswa berpikir materi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara hanya 

untuk dihafalkan dan setelah itu dilupakan, tanpa berpikir makna apa yang 

terkandung dalam materi itu. Siswa menjadi tidak kreatif dan merasa jenuh 

dalam melaksanakan pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk itu, 

perlu solusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam kompetensi dasar 

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. 

Ibu Sri menuturkan selama ini tekhnik mengajar yang digunakan dalam 

proses pembelajaran di dalam kelas masih banyak yang menggunakan metode 

konvensional (ceramah). Dalam pembelajaran dimulai guru menerangkan, 

siswa hanya duduk diam, mendengarkan materi, mengerjakan latihan soal 

dengan bimbingan guru. Alhasil apabila siswa menemui soal yang berbeda 

maksud tetapi mempunyai pengertian yang sama sedikit saja, siswa akan 

merasa kebingungan dan kesulitan dalam menyelesaikannya. Padahal konsep 

guru yang aktif dalam pembelajaran merupakan faham lama, Nasution dalam 

(Mustaqim, 2008:92) pada era sekarang tidak dapat diterapkan lagi. Di era 

sekarang ini, dalam pembelajaran yang harus menjadi subyek adalah peserta 

didik, sehingga yang harus dominan aktif dalam proses pembelajaran adalah 

siswa. Guru hakikatnya adalah sebagai pengelola, pengatur, peracik lingkungan 

berupa tujuan, materi, metode dan alat dengan siswa. 

Ibrahim dan Nana (2010:33) Mengungkapkan bahwa peranan siswa dan 

guru dalam interaksi belajar-mengajar ditentukan oleh strategi maupun metode 

belajar-mengajar yang digunakan. Dalam proses belajar-mengajar yang 

mengaktifkan siswa, siswa tidak diberi bahan ajar yang sudah jadi untuk 
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tinggal menghapal, tetapi diberi persoalan-persoalan yang membutuhkan 

pencarian, pengamatan, percobaan, analisis, perbandingan, penilaian dan 

penyimpulan oleh siswa sendiri. Kompetensi menjelaskan Pancasila sebagai 

dasar negara dan ideologi negara merupakan kompetensi yang menuntut 

pemahaman dan penalaran bukan menghafal, dengan memahami konsep 

dasarnya, siswa akan mempunyai bekal yang kuat yang dapat digunakan untuk 

bekal ke jenjang yang lebih tinggi. Rusman (2012:252-253) mengungkapkan 

bahwa proses belajar tidak sekedar menghapal konsep-konsep atau fakta 

belaka, namun berusaha menghubungkan konsep-konsep tersebut untuk 

menghasilkan pemahaman yang utuh sehingga konsep yang dipelajari atau 

dipahami secara baik dan tidak mudah dilupakan. 

Kemampuan yang diharapkan tersebut, memiliki kesamaan dengan 

tujuan pembelajaran kooperatif dimana model pembelajaran kooperatif (Etin 

dan Raharjo: 2008:4) merupakan suatu sikap atau perilaku bersama dalam 

bekerja atau membantu diantara sesama dalam struktur kerja sama yang teratur 

dalam kelompok, yang terdiri dari dua orang atau lebih dimana keberhasilan 

kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu 

sendiri, Nurulhayati dalam (Rusman, 2012:203-204) mengungkapkan bahwa 

strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok 

kecil untuk saling berinteraksi. Mendorong siswa belajar bekerja sama dengan 

anggota lainnya, dan menjadikan siswa memiliki dua tanggung jawab, yaitu 

mereka belajar untuk dirinya sendiri dan membantu sesama anggota kelompok 

untuk belajar dengan melibatkan lima unsur dasar dalam pembelajaran 



6 
 

 
 

kooperatif, yakni positive independence (ketergantungan positif), personal 

responsibility (tanggung jawab perseorangan), face to face promotive 

interaction (interaksi promotif), interpersonal skill (komunikasi antar anggota), 

grup processing (pemrosesan kelompok). Pemanfaatan pembelajaran 

kooperatif akan menciptakan ruang kelas yang di dalamnya siswa akan menjadi 

peserta aktif bukan hanya pengamat pasif, meningkatkan hubungan sosial serta 

menumbuhkan sikap toleransi dan dapat menghargai pendapat orang lain. 

Salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yaitu tipe Snowball 

Throwing (bola salju). Dalam pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing 

merupakan kertas yang berisi pertanyaan yang dibuat oleh siswa kemudian 

dilempar kepada temannya sendiri untuk dijawab. Menurut Arahman dalam 

(Jumanta, 2014:158) Snowball Throwing adalah suatu metode pembelajaran 

yang diawali dengan pembentukan kelompok yang diwakili ketua kelompok 

untuk mendapat tugas dari guru, kemudian masing-masing siswa membuat 

pertanyaan-pertanyaan yang dibentuk seperti bola (kertas pertanyaan) lalu 

dilempar ke siswa lain yang masing-masing siswa menjawab pertanyaan dari 

bola yang diperoleh. 

Saat ini perubahan kehidupan berlangsung sangat cepat dan kompleks 

dengan berbagai permasalahan dan tantangan. Setiap orang dituntut untuk 

aktif, fleksibel, kritis, dan terampil, berpikir kreatif sehingga mampu 

menangani permasalahan dan menemukan solusi yang melibatkan lingkungan 

sosial maupun fisik. Beberapa hasil penelitian yang memperkuat peneliti untuk 

melakukan penelitian melalui model pembelajaran kooperatif tipe Snowball 
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Throwing adalah penelitian LD Oviyanti (2014) berjudul Keefektifan 

Pembelajaran Kooperatif tipe Snowball Throwing bervisi Sets terhadap Hasil 

Belajar Koloid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: hasil rata-rata post test 

kelas eksperimen dan kelas kontrol berturut-turut 89 dan 84. Hasil uji 

perbedaan rata-rata satu pihak kanan menunjukkan rata-rata kelas eksperimen 

lebih baik dari kelas kontrol. Hasil uji ketuntasan kelas eksperimen dan kelas 

kontrol didapatkan        sebesar 12,97 dan 8,10 lebih dari        dengan taraf 

signifikan 5% dan dk sebesar 93. Hal ini berarti kedua kelas sampel telah 

mencapai ketuntasan. Pada kelas eksperimen siswa yang tuntas sebesar 37 dari 

40 siswa dan kelas kontrol sebesar 33 dari 40 siswa. berdasarkan rata-rata kelas 

post test kelas eksperimen termasuk dalam kategori sangat efektif/sangat baik. 

 Kondisi ini diperkuat juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Lita 

Riswiarti (2012) berjudul Keefektifan Penggunaan Pendekatan Cooperative 

Learning dengan Metode Snowball Throwing dalam pembelajaran IPS Peserta 

Didik Kelas IV SD Gugus Kenanga Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata kelompok eksperimen 

78,71% dan untuk kelompok kontrol 65,67%. Disimpulkan  bahwa penggunaan 

pendekatan cooperative learning dengan metode snowball throwing efektif 

dalam pembelajaran IPS peserta didik kelas IV SD Gugus Kenanga Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang. 

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan model pembelajaran tipe snowball throwing dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa, untuk itu peneliti yakin bahwa dalam penelitian yang akan 
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dilakukan dengan judul Perbedaan hasil belajar antara penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing dengan metode konvensional 

materi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara kelas VIII SMP 

Negeri 15 Semarang dapat meningkat.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

tema penelitian yang dikemas dalam judul “Perbedaan hasil belajar antara 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing 

dengan metode konvensional materi Pancasila sebagai dasar negara dan 

ideologi negara kelas VIII SMP Negeri 15 Semarang Tahun 2015”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut: ”apakah ada perbedaan hasil belajar 

siswa antara penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball 

Throwing dengan metode pembelajaran konvensional (ceramah) pada materi 

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara kelas VIII SMP Negeri 15 

Semarang?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Untuk menganalisis perbedaan hasil belajar siswa antara penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing dengan metode 

pembelajaran konvensional (ceramah) pada materi Pancasila sebagai dasar 

negara dan ideologi negara kelas VIII SMP Negeri 15 Semarang”. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan model pembelajaran 

yang menarik. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bahwa 

perlunya peran guru dalam meningkatkan keterampilan memilih dan 
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menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dan bervariasi serta 

dapat meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan kelas. 

b) Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

ketertarikan dan antusias siswa untuk mempelajari mata pelajaran 

pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya materi 

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, memberikan 

kemudahan memahami materi, memberikan suasana menyenangkan 

dan tidak monoton dalam pembelajaran, serta meningkatkan hasil 

belajar.  

E. Batasan Istilah 

1. Model Pembelajaran Kooperatif  

Pembelajaran kooperatif Etin dan Raharjo (2008:4) adalah suatu sikap 

atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu diantara sesama dalam 

struktur kerja sama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari dua orang 

atau lebih dimana keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari 

setiap anggota kelompok itu sendiri. Sedangkan Nurulhayati dalam (Rusman, 

2012:203-204) strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam 

satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Mendorong siswa belajar 

bekerja sama dengan anggota lainnya, dan menjadikan siswa memiliki dua 

tanggung jawab, yaitu mereka belajar untuk dirinya sendiri dan membantu 

sesama anggota kelompok untuk belajar. Untuk mencapai tujuan itu, 

melibatkan lima unsur dasar yaitu menciptakan kelompok kerja yang efektif, 

setiap siswa dapat bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik, 
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berinteraksi untuk membentuk sinergi yang menguntungkan setiap anggota, 

saling mendengarkan dan mampu untuk mengutarakan pendapat, 

merencanakan waktu khusus untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan 

hasil kerja sama. 

Pembelajaran kooperatif Roger dan David Johnson dalam (Suprijono, 

2014:58) melibatkan lima unsur dasar, yakni : positive independence 

(ketergantungan positif), personal responsibility (tanggung jawab 

perseorangan), face to face promotive interaction (interaksi promotif), 

interpersonal skill (komunikasi antar anggota), grup processing (pemrosesan 

kelompok. 

Model pembelajaran kooperatif dalam penelitian ini, mengutamakan 

hasil kerjasama kelompok, dimana guru harus memfokuskan untuk 

membantu peserta didik membuat setiap anggota kelompok untuk saling 

bekerja sama serta dapat menerima terhadap keragaman dan pengembangan 

keterampilan sosial. 

2. Snowball Throwing (Bola Salju) 

Arahman dalam (Jumanta, 2014:158) berpendapat bahwa snowball 

throwing adalah suatu metode pembelajaran yang diawali dengan 

pembentukan kelompok yang diwakili ketua kelompok untuk mendapat tugas 

dari guru, kemudian masing-masing siswa membuat pertanyaan yang 

dibentuk seperti bola (kertas pertanyaan) lalu di lempar ke siswa lain yang 

masing-masing siswa menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh. 
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Snowball throwing (Bola Salju) yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah strategi pembelajaran aktif yang membantu siswa dalam kelompok 

belajar agar menjadi lebih dinamis sehingga siswa tidak hanya berpikir, 

bertanya, ataupun berbicara akan tetapi mereka dapat melakukan aktifitas 

fisik yaitu menggulung kertas dan melemparkannya ke siswa yang lain. 

Pembelajaran aktif yang mampu membuat siswa menjadi lebih bekerja sama, 

tidak membosankan sehingga informasi lebih mudah dimengerti, diingat 

kembali dan memaksimalkan suasana belajar. 

3. Metode Konvensional (Ceramah) 

Zain dan Djamarah (2006:97) berpendapat bahwa metode ceramah 

adalah metode yang boleh dikatakan metode tradisional, karena sejak dulu 

metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru 

dengan anak didik dalam proses belajar mengajar. Meskipun metode ini lebih 

banyak menuntut keaktifan guru dari pada anak didik, tetapi metode ini tetap 

tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam kegiatan pengajaran.  

Dalam penelitian ini, metode pembelajaran yang dimaksud adalah 

metode ceramah dan tugas. Dalam metode pembelajaran ceramah, ceramah 

dilakukan hampir selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan diakhiri 

dengan tugas.  

4. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan 

perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik (Anni 
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et al.,2012: 69). Benyamin S.Bloom dalam (Anni et.al 2012:70) mengusulkan 

tiga taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu ranah kognitif, ranah 

afektif, dan ranah psikomotorik. 

Dalam penelitian ini hasil belajar yang diukur adalah hasil belajar aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik pada mata pelajaran PPKn di kelas VIII 

SMP Negeri 15 Semarang. 

5. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara 

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara merupakan salah satu 

materi mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaran yang diajarkan di SMP 

Negeri 15 Semarang kelas VIII semester ganjil sesuai dengan Standar 

Kompetensi Pancasila dan Kewarganegaran untuk SMP dan MTs. 
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

Tinjauan pustaka merupakan diskripsi teoritis dimulai dari pengertian, 

aspek-aspek atau komponen-komponen, faktor-faktor yang berkaitan, 

indikator, hasil penelitian yang relevan, dan diakhiri dengan definisi 

konseptual. 

A. Belajar dan Pembelajaran 

1. Belajar 

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

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Pandangan yang sama dikemukakan Rifa‟i dan Anni 

(2012:66) menyatakan bahwa belajar merupakan proses penting bagi 

perubahan perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang 

dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Belajar memegang peranan penting  

di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, 

dan bahkan presepsi seseorang.  

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu proses perubahan perilaku yang dialami oleh individu dalam 

periode waktu tertentu sebagai hasil dari pengalaman dan kebiasaan untuk 

memperoleh pengetahuan dan kecakapan atau keterampilan baru. 
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2. Pembelajaran 

Briggs (1992) dalam Anni & Rifai (2012:157) pembelajaran adalah 

seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi peserta didik sedemikian 

rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan. Selain itu, Hamalik 

(2008:57) Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi 

unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang 

saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam 

sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya, misalnya 

tenaga laboratorium. Material, meliputi buku-buku, papan tulis, dan kapur, 

fotografi, slide dan film, audio dan video tape. Fasilitas dan perlengkapan, 

terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio visual, juga komputer. 

Prosedur, meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, 

belajar, ujian dan sebagainya. 

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Syaodih dan sukmadinata 

(2012:103) bahwa Pembelajaran atau pengajaran pada dasarnya merupakan 

kegiatan guru/dosen menciptakan situasi agar siswa/mahasiswa belajar. 

Sedangkan Depdiknas (2003:7) dalam UU No 20 tahun 2003 tentang 

Sikdiknas Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Berdasarkan beberapa definisi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah proses interaksi antara guru dan siswa dengan menggunakan sumber 

belajar untuk mengembangkan kreativitas berpikir sebagai upaya untuk 

meningkatkan penguasaan baru terhadap materi pembelajaran. 
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B. Hasil Belajar 

Rifa‟i dan Anni (2012:69) hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan 

aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari 

oleh peserta didik. Sedangkan Benyamin S. Bloom dalam (Rifa‟i dan Anni  

2012:70) mengusulkan tiga taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, 

yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik.  

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan 

dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup kategori pengetahuan 

(knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan (application), analisis 

(analysis), sinesis (synthesis), dan penilaian (evaluation). 

Pengetahuan didefinisikan sebagai perilaku mengingat atau mengenali 

informasi (materi peserta didikan) yang telah dipahami sebelumnya. 

Pengetahuan ini meliputi pengingatan kembali tentang rentangan materi yang 

luas, mulai dari fakta spesifik sampai teori yang kompleks. Pengetahuan 

mencerminkan tingkat hasil belajar paling rendah pada ranah kognitif. 

Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan memperoleh makna dari 

materi peserta didikan. Hal ini menunjukan melalui penerjemahan materi 

peserta didikan, dan melalui mengestimasikan kecenderungan masa depan. 

Hasil belajar ini berada pada satu tahap di atas pengingatan materi sederhana, 

dan mencerminkan tingkat pemahaman paling rendah. 

Penerapan mengacu pada kemampuan menggunakan materi peserta 

didikan yang telah dipelajari di dalam situasi baru dan kongkrit. Hal ini 
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mencakup penerapan hal-hal seperti aturan, metode, konsep, prinsip-prinsip, 

dalil, dan teori. Hasil belajar di bidang ini memerlukan tingkat pemahaman 

yang lebih tinggi daripada tingkat pemahaman sebelumnya. 

Analisis mengacu pada kemampuan memecahkan material ke dalam 

bagian-bagian sehingga dapat dipahami struktur organisasinya. Hal ini 

mencakup identifikasi bagian-bagian, analisis hubungan antar bagian dan 

mengenali prinsip-prinsip pengorganisasian. Hasil belajar ini mencerminkan 

tingkat intelektual lebih tinggi daripada pemahaman dan penerapan, karena 

memerlukan pemahaman isi dan bentuk struktural materi peserta didikan 

yang telah dipelajari. 

Sintesis mengacu pada kemampuan menggabungkan bagian-bagian 

dalam rangka membentuk struktur baru. Hal ini mencakup produksi 

komunikasi yang unik (tema atau percakapan), perencanaan operasional 

(proposal), atau seperangkat hubungan yang abstrak (skema untuk 

mengklasifikasi informasi). Hasil belajar bidang ini menekankan perilaku 

kreatif, dengan penekanan dasar pada pembentukan struktur atau pola-pola 

baru. 

Penilaian mengacu pada kemampuan membuat keputusan tentang nilai 

materi peserta didikan (pertanyaan, novel, puisi, laporan) untuk tujuan 

tertentu. Keputusan ini didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu mungkin 

berupa kriteria internal (organisasi) atau kriteria eksternal sendiri. Hasil 

belajar di bidang ini adalah paling tinggi di dalam hierarki kognitif karena 
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berisi unsur-unsur seluruh kategori tersebut dan ditambah dengan keputusan 

tentang nilai yang didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan secara jelas. 

Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap dan minat. Kategori 

tujuannya mencerminkan hirarki yang bertentangan dari keinginan untuk 

menerima sampai dengan pembentukan pola hidup. Kategori tujuan hidup 

siswa afektif adalah pencerminan (receiving), penanggapan (responding), 

penilaian (valuing), pengorganisasian (organisasian), dan pembentukan pola 

hidup (organization by value complex). 

Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti 

kemampuan motorik dan syaraf. Kategori jenis perilaku ranah psikomotorik 

menurut Elizabeth Simpon adalah persepsi (perception), kesiapan (set), 

gerakan terbimbing (guided response), gerakan terbiasa (mechanism), 

gerakan complex (complex overt response), penyesuaian (adaptation), dan 

kreativitas (originalit). 

Zain dan Djamarah (2006:105-106) yang menjadi petunjuk bahwa suatu 

proses belajar mengajar dianggap berhasil adalah hal-hal sebagai berikut: 1) 

Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi 

tinggi, baik secara individual maupun kelompok. 2) Perilaku yang digariskan 

dalam tujuan pengajaran/ intruksional khusus telah dicapai oleh siswa, baik 

secara individual maupun kelompok. Selain itu, Zain dan Djamarah 

(2006:107) mengemukakan bahwa setiap proses belajar mengajar selalu 

menghasilkan hasil belajar. Masalah yang dihadapi adalah sampai di tingkat 

mana prestasi (hasil) belajar yang telah dicapai. Sehubungan dengan inilah 
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keberhasilan proses belajar mengajar itu dibagi atas beberapa tingkatan atau 

taraf. Tingkatan keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Istimewa/ maksimal : apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu 

dapat dikuasai oleh siswa. 

2. Baik/ optimal : apabila sebagian besar (76% s.d 99%) bahan 

pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa. 

3. Baik/ minimal : apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 

(60% s.d 75%) saja dikuasai oleh siswa. 

4. Kurang  : apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 

60% dikuasai siswa. 

Berdasarkan uraian di atas,  hasil belajar dalam mata pelajaran PPKn 

adalah kemampuan yang diperoleh setelah seseorang melakukan proses 

belajar berupa pengetahuan keterampilan dan sikap. Dalam penelitian ini 

yang digunakan untuk mengukur keberhasilan proses belajar adalah tes hasil 

belajar sebagai penilaian hasil belajar ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

C. Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

1. Pengertian dan Unsur-unsur Pembelajaran Kooperatif 

Ada beberapa istilah untuk menyebutkan pembelajaran kooperatif 

(Cooperatif Learning) dan pembelajaran kolaboratif. Agus suprijono 

(2014:54) mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah konsep 

yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk 

yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Secara umum 
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pembelajaran kooperatif dianggap lebih diarahkan oleh guru, di mana guru 

menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-

bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu siswa menyelesaikan 

masalah yang dimaksud. Guru biasanya menetapkan bentuk ujian tertentu 

pada akhir tugas.  

Etin dan Raharjo (2008:4) berpendapat bahwa Pembelajaran kooperatif 

adalah suatu sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu 

diantara sesama dalam struktur kerja sama yang teratur dalam kelompok, 

yang terdiri dari dua orang atau lebih dimana keberhasilan kerja sangat 

dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri. 

Sedangkan  Nurulhayati  dalam (Rusman, 2012:203) pembelajaran kooperatif  

adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu 

kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Mendorong siswa belajar bekerja 

sama dengan anggota lainnya. Dan menjadikan siswa memiliki dua tanggung 

jawab, yaitu mereka belajar untuk dirinya sendiri dan membantu sesama 

anggota kelompok untuk belajar. Untuk mencapai tujuan itu, melibatkan lima 

unsur dasar yaitu menciptakan kelompok kerja yang efektif, setiap siswa 

dapat bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik, berinteraksi untuk 

membentuk sinergi yang menguntungkan setiap anggota, saling 

mendengarkan dan mampu untuk mengutarakan pendapat, merencanakan 

waktu khusus untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja 

sama. 
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Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang 

menempatkan siswa dalam struktur kerja sama yang teratur terdiri dari satu 

kelompok kecil untuk saling berinteraksi yang anggotanya mempunyai latar 

belakang kemampuan akademik, ras, atau suku yang berbeda sehingga 

menjadikan siswa memiliki dua tanggung jawab, yaitu mana mereka belajar 

untuk dirinya sendiri dan membantu sesama anggota kelompok untuk belajar. 

Roger dan David dalam (Agus Suprijono, 2014:58) mengatakan bahwa 

tidak semua belajar kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif. Untuk 

mencapai hasil yang maksimal, lima unsur dalam model pembelajaran 

kooperatif harus diterapkan. Lima unsur tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Positive interdependence (saling ketergantungan positif) 

Unsur ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif ada dua 

pertanggungjawaban kelompok. Pertama, mempelajari bahan yang ditugaskan 

kepada kelompok. Kedua, menjamin semua anggota kelompok secara 

individu mempelajari bahan yang ditugaskan tersebut. 

b) Personal responsibility (tanggung jawab perseorangan) 

Pertanggungjawaban ini muncul jika dilakukan pengukuran terhadap 

keberhasilan kelompok. Tujuan pembelajaran kooperatif adalah membentuk 

semua anggota kelompok menjadi pribadi yang kuat. Tanggungjawab 

perseorangan adalah kunci untuk menjamin semua anggota yang diperkuat 

oleh kegiatan belajar bersama. Artinya, setelah mengikuti kelompok belajar 

bersama, anggota kelompok harus dapat menyelesaikan tugas yang sama. 
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c) Face to face promotive interaction (interaksi promotif) 

Unsur ini penting karena dapat menghasilkan saling ketergantungan 

positif. Ciri-ciri interaksi promotif adalah saling membantu secara efektif dan 

efisien, saling memberi dan sarana yang diperluhkan, memproses informasi 

bersama secara lebih efektif dan efisien, saling mengingatkan, saling 

membantu dan merumuskan dan mengembangkan argumentasi serta 

meningkatkan kemampuan wawasan terhadap masalah yang dihadapi, saling 

percaya, saling memotivasi untuk memperoleh keberhasilan bersama. 

d) Interpersonal skill (komunikasi antaranggota) 

Untuk mengoordinasikan kegiatan peserta didik dalam pencapaian tujuan 

peserta didik harus adalah saling mengenal dan memercayai, mampu 

berkomunikasi secara akurat dan tidak ambisius, saling menerima dan saling 

mendukung, mampu menyelesaikan konflik secara kontruktif. 

e) Grup processing (pemrosesan kelompok) 

Pemrosesan megandung arti menilai. Melalui pemrosesan kelompok 

dapat diidentifikasi dari urutan atau tahapan kegiatan kelompok dan kegiatan 

dari anggota kelompok. Siapa di antara anggota kelompok yang sangat 

membantu dan siapa yang tidak membantu. Tujuan pemrosesan kelompok 

adalah meningkatkan efektifitas anggota dalam memberikan kontribusi 

terhadap kegiatan kolaboratif untuk mencapai tujuan kelompok. Ada dua 

tingkat pemrosesan yaitu kelompok kecil dan kelas secara keseluruhan. 
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2. Kelebihan Pembelajaran Kooperatif 

Jorolimek dan Parker dalam (Isjoni, 2014:24) keunggulan pembelajaran 

kooperatif adalah sebagai berikut: (a) Saling ketergantungan positif, (b) 

Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu, (c) Siswa dilibatkan 

dalam perencanaan dan pengelolaan kelas, (d) Suasana kelas yang rileks dan 

menyenangkan, (e) Terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara 

siswa dengan guru. (f) Memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan 

pengalaman emosi yang menyenangkan. 

3. Kelemahan Pembelajaran Kooperatif 

Isjoni (2014:25) mengemukakan kelemahan model pembelajaran 

kooperatif bersumber pada dua faktor, yaitu: faktor dari dalam (intern) dan 

faktor dari luar (ekstern). Faktor dari dalam yaitu: (a) guru harus 

mempersiapkan pembelajaran secara matang, disamping itu memerluhkan 

lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. (b) agar proses pembelajaran 

berjalan dengan lancar maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat dan biaya 

yang cukup memadai. (c) selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada 

kecenderungan topik permasalahan yang sedang di bahas meluas hingga 

banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan (d) saat 

diskusi kelas, terkadang didominasi seseorang, hal ini mengakibatkan siswa 

yang lain menjadi pasif.  

D. Snowball Throwing (Bola Salju) 

Snowball secara etimologi berarti bola salju, sedangkan Throwing artinya 

melempar. Snowball Throwing secara keseluruhan dapat diartikan melempar 
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bola salju. Dalam pembelajaran Snowball Throwing, bola salju diartikan 

merupakan kertas yang berisi pertanyaan yang dibuat oleh siswa kemudian 

dilempar kepada temannya sendiri untuk dijawab. Menurut Bayor dalam 

(Hamdayana, 2014:158) Snowball Throwing merupakan salah satu model 

pembelajaran aktif (active learning) yang dalam pelaksanaannya banyak 

melibatkan siswa. Peran guru disini hanya sebagai pemberi arahan awal 

mengenai topik pembelajaran dan selanjutnya, penertiban terhadap jalannya 

pembelajaran. 

Pandangan yang sama dikemukakan oleh Arahman dalam (Hamdayana, 

2014:158) bahwa Snowball Throwing adalah suatu metode pembelajaran 

yang diawali dengan pembentukan kelompok yang diwakili ketua kelompok 

untuk mendapat tugas dari guru, kemudian masing-masing siswa membuat 

pertanyaan yang dibentuk seperti bola (kertas pertanyaan) lalu dilempar ke 

siswa lain yang masing-masing siswa menjawab pertanyaan dari bola yang 

diperoleh. 

Dari pengerian di atas, Snowball Throwing (bola salju) adalah suatu 

proses pembelajaran yang melibatkan siswa dalam beberapa kelompok yang 

diwakili ketua kelompok untuk mendapat tugas dari guru yang nantinya 

masing masing siswa membuat pertanyaan dalam sebuah kertas setelah itu 

dibentuk seperti bola kemudian dilempar ke siswa yang lain yang masing-

masing siswa menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh. 
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1. Langkah-langkah pelaksanaan Snowball Throwing: 

Agus Suprijono (2014:128) mengemukakan langkah-langkah 

pelaksanaan sebagai berikut: 

a) Guru menyampaikan materi yang disajikan. 

b) Guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing 

ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi. 

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

masing-masing, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh 

guru kepada temannya. 

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

untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang 

sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. 

e) Kemudian kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola dan 

dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain selama ± 15 menit.  

f) Setelah siswa dapat satu bola/satu pertanyaan diberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas 

berbentuk bola tersebut secara bergantian. 

g) Evaluasi. 

h) Penutup 

Hamdayama (2014:160) berpendapat untuk melaksanakan model 

pembelajaran dengan menggunakan Snowball Throwing, pendidik melakukan 

beberapa persiapan. Persiapan/langkah yang harus dilakukan adalah sebagai 

berikut: a) guru menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, minimal 25 pertanyaan 

singkat, lebih banyak lebih baik. b) guru menyiapkan bola kecil (bisa bola 
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karet atau bola kain) yang akan digunakan sebagai alat pelempar. c) guru 

menerangkan cara bermain Snowball Throwing kepada siswa. 

Aturan atau cara bermain Snowball Throwing sebagaimana diterangkan 

berikut. a) guru melemparkan bola secara acak kepada salah satu siswa. b) 

siswa yang mendapatkan bola dari temannya melemparkan kembali ke siswa 

lainnya. c) siswa ketiga /terakhir, berkewajiban untuk mengerjakan soal yang 

telah disiapkan oleh guru. d) mengulangi terus metode di atas, sampai soal 

yang disediakan habis atau waktu habis. e) guru membenarkan jika jawaban 

benar, menegaskan apabila kurang pas dan menerangkan/membahas soal yang 

baru saja dijawab. 

2. Kelebihan metode Snowball Throwing 

Hamdayama (2014:161) Kelebihan metode Snowball Throwing adalah a) 

suasana pembelajaran menjadi menyenangkan karena siswa seperti bermain 

dengan melempar bola kertas kepada siswa lain. b) siswa mendapat 

kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir karena diberi 

kesempatan untuk membuat soal dan diberikan pada siswa lain. c) membuat 

siswa siap dengan berbagai kemungkinan karena siswa tidak tahu soal yang di 

buat teman-temannya seperti apa. d) siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. e) 

pendidik tidak terlalu repot membuat media karena siswa terjun langsung 

dalam praktik. f) pembelajaran menjadi lebih efektif. g) aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor dapat tercapai.  
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3. Kelemahan metode Snowball Throwing 

Hamdayama (2014:161) disamping terdapat kelebihan metode Snowball 

Throwing juga mempunyai kelemahan. Kelemahan dari metode ini adalah 

sebagai berikut. a) sangat tergantung pada kemampuan siswa dalam 

memahami materi sehingga apa yang disukai siswa hanya sedikit. Hal ini 

dapat dilihat dari soal yang dibuat siswa biasanya hanya seputar materi yang 

sudah dijelaskan atau seperti contoh soal yang telah diberikan, b) ketua 

kelompok yang tidak mampu menjelaskan dengan baik tentu menjadi 

penghambat bagi anggota lain untuk memahami materi sehingga diperluhkan 

waktu yang tidak sedikit untuk siswa mendiskusikan materi pelajaran, c) 

tidak ada kuis individu maupun penghargaan kelompok sehingga siswa saat 

berkelompok kurang termotivasi untuk bekerja sama tapi tidak menutup 

kemungkinan bagi guru untuk menambahkan pemberian kuis individu dan 

penghargaan kelompok. d) memerluhkan waktu yang panjang, e) murid yang 

nakal cenderung membuat onar. f) kelas sering kali gaduh karena kelompok 

dibuat dengan murid 

E. Metode Konvensional (Ceramah) 

Zain dan Djamarah (2006:97) berpendapat bahwa Metode ceramah 

adalah metode yang boleh dikatakan metode tradisional, karena sejak dulu 

metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru 

dengan anak didik dalam proses belajar mengajar. Meski metode ini lebih 

banyak menuntut keaktifan guru dari pada anak didik, tetapi metode ini tetap 

tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam kegiatan pengajaran.  
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Dari peryataaan di atas, pembelajaran konvensional adalah pembelajaran 

yang berpusat pada guru dimana siswa hanya duduk diam, dan menuntut 

siswa untuk memperhatikan guru dan diakhiri dengan pemberian tugas. 

1. Kelebihan Metode Konvensional (Ceramah) 

Zain dan Djamarah (2006:97) mengemukakan kelebihan metode 

konvensional (ceramah); a) guru mudah menguasai kelas, b) mudah 

mengorganisasikan tempat duduk/kelas, c) dapat diikuti oleh jumlah siswa 

yang besar, d) mudah mempersiapkan dan melaksanakannya. e) guru mudah 

menerangkan pelajaran dengan baik. 

2. Kelemahan Metode Konvensional (Ceramah). 

Zain dan Djamarah (2006:97-98) mengemukakan Kelemahan metode 

konvensional (ceramah); a) mudah menjadi verbalisme (pengertian kata-

kata), b) yang visual menjadi rugi, yang auditif (mendengar) yang besar 

menerimanya, c) bila selalu digunakan dan terlalu lama, membosankan, d) 

guru menyimpulkan bahwa siswa mengerti dan tertarik pada ceramahnya, ini 

sukar sekali, e) menyebabkan siswa menjadi pasif. 

F.  Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing 

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan pembelajan kooperatif 

menggunakan metode Snowball Throwing adalah pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif di lengkapi dengan Snowball 

Throwing yang disajikan dalam bentuk bola salju. Jadi dalam proses 

pembelajaran ini guru mengajar siswa melalui model pembelajaran kooperatif 

yang mana siswa membentuk kelompok kecil kemudian siswa membuat soal 
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dalam sebuah kertas kemudian dibentuk seperti bola salju guna untuk 

melemparkan kertas tersebut kepada kelompok lain yang akan menjawab dari 

pertanyaan tersebut, sehingga dalam belajar kelompok tersebut menjadikan 

siswa menjadi lebih mudah untuk memecahkan berbagai persoalan, dalam 

proses tersebut siswa menjadi lebih aktif dan lebih menghidupkan suasana 

sehingga tidak menimbulkan kebosanan sehingga pembelajaran menjadi lebih 

dapat dipahami siswa yang nantinya dari kekompakan kelompok tersebut 

menghasilkan pekerjaan secara maksimal. 

Penggunaan metode pembelajaran Snowball Throwing sebagai cara untuk 

memantapkan pemahaman kepada siswa serta lebih tertarik terhadap materi 

pelajaran, membuat siswa aktif dalam kelompok belajar dan hasil diskusi 

kelompok, sehingga dengan begitu dapat meningkatkan daya ingat siswa 

dalam materi pelajaran yang kemudian akan dapat membantu meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

G. Materi Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara 

1. Arti Penting Ideologi bagi Suatu Bangsa 

Ideologi berasal dari kata idea, yang artinya pemikiran, konsep, atau 

gagasan dan kata logos, yang artinya pengetahuan. Secara sederhana ideologi 

berarti pengetahuan tentang ide-ide, keyakinan, atau gagasan. Secara lebih 

luas, ideologi adalah seperangkat prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk 

memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan 

mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. 
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Dengan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

konsep ideologi tergantung hal-hal berikut: a) Berisi prinsip-prinsip hidup 

berbangsa dan bernegara; b) menjadi dasar hidup berbangsa dan bernegara; c) 

memberikan arah dan tujuan dalam hidup berbangsa dan bernegara.  

Dengan demikian, suatu ideologi bagi keberadaan bangsa dan negara 

sangatlah penting karena memberikan dasar arah dan tujuan bagi bangsa dan 

negara dalam menjalankan kehidupannya. Tanpa ideologi, suatu bangsa tidak 

dapat berdiri kokoh dan mudah terombang-ambing oleh derasnya persoalan 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Apalagi ideologi nasional suatu bangsa atau negara tersebut tidak 

dihayati dan diamalkan oleh masyarakatnya (termasuk pemimpinanya), maka 

ideologi tersebut hanya merupakan simbol belaka yang tidak mempunyai arti 

apa-apa bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. 

Kurangnya pengalaman ideologi nasional oleh masyarakat dapat terjadi 

karena prinsip-prinsip dasar serta arah dan tujuan yang terkandung dalam 

ideologi tersebut tidak dipahami, dimengerti, dipergunakan, dan dilaksanakan 

sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. 

Bagi bangsa indonesia sudah jelas dan tegas bahwa yang menjadi 

ideologi nasional kita adalah Pancasila seperti yang terkandung dalam 

Pembukaan UUD 1945 Alenia IV. Pancasila adalah dasar negara dan juga 

sebagai pandangan hidup bangsa ini memiliki nilai-nilai yang memberikan 

arah dan tujuan yang jelas, yaitu menuju masyarakat adil dan makmur 
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berdasarkan Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila membawa bangsa menuju 

masyarakat adil makmur yang memiliki rasa: 

a) Ketuhanan yang Maha Esa; 

b) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 

c) Persatuan Indonesia; 

d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan; dan 

e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Ideologi nasional bangsa Indonesia merupakan yang tercermin dan 

terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ideologi perjuangan, yaitu 

ideologi yang syarat dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa untuk 

mewujudkan negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 

Negara kita menjadikan pancasila sebagai ideologi nasional sesuai 

dengan cita-cita, jiwa, dan kepribadian bangsa. Bangsa Indonesia menjunjung 

tingi nilai kebersamaan, kekeluargaan dan keseimbangan dalam segala 

kehidupan, yaitu bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan 

keamanan (polesosbud hankam) serta memiliki nilai-nilai yang lebih baik 

dibandingkan dengan ideologi-ideologi yang ada. pancasila sebagai ideologi 

negara Indonesia dapat diartikan sebagai suatu konsep tentang sistem nilai 

yang secara individual maupun kebersamaan dipandang sebagai prinsip hidup 

ideal yang dicita-citakan dan kita inginkan untuk mewujudkan dalam 

kehidupan masyarakat dan negara kita Republik Indonesia. 

2. Perumusan Pancasila 

Istilah pancasila yang dipergunakan sebagai dasar negara Indonesia 

merdeka pertama kali disampaikan oleh Ir.soekarno (Bung Karno). Bung 
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Karno pertama kali menyampaikan istilah Pancasila dalam Badan sidang 

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapkan Kemerdekaan Indonesia 

(BPUPKI) pada tanggal 1 juni 1945. 

Dalam pidatonya, Bung karno menyampaikan usulan dasar-dasar yang 

akan dipergunakan sebagai dasar negara Indonesia merdeka yang akan 

dibentuk. Dasar tersebut terdiri dari lima dasar (lima asas) yang kemudian 

atas petunjuk teman ahli bahasanya (tidak disebutkan namanya) oleh Bung 

Karno disebut Pancasila (ejaan lama pantja sila). Kelima unsur dasar tersebut 

adalah: 

a) Kebangsaan Indonesia; 

b) Internasionalisme atau peri kemanusiaan;  

c) Mufakat atau Demokrasi; 

d) Kesejahteraan sosial; dan  

e) Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Usulan dasar negara yang disampaikan Bung Karno dan juga usulan-

usulan yang disampaikan tokoh lain seperti Mr. Muhammad Yamin (tanggal 

29 mei 1945), terus dibahas oleh para tokoh anggota panitia kecil BPUPKI (8 

orang) maupun kemudian oleh Panitia Sembilan (9 orang) untuk mencapai 

kesepakatan yang menjadi dasar bagi negara Indonesia yang akan dibentuk. 

Pada tanggal 22 juni 1945, sembilan tokoh yang duduk dalam Panitia 

Sembilan mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul 

mengenai asas dasar yang telah dikemukakan dalam sidang-sidang BPUPKI 
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yang pertama. Kesembilan anggota Panitia Sembilan  tersebut adalah sebagai 

berikut. 

a) Ir. Soekarno 

b) Drs. Moh, Hatta 

c) Mr. A.A. Maramis 

d) Abikoesno Tjokrosoejoso 

e) Abdoel Kahar Mudzakir 

f) Hadji Agoes Salim 

g) Mr. Achmad Soebarjo 

h) K.H. Wachid Hasyim 

i) Mr. Muhammad Yamin 

Setelah melalui pembahasan, akhirnya Panitian Sembilan berhasil 

menyusun sebuah piagam yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta 

(jakarta Charter) yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila sebagai 

berikut: 

a) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya. 

b) Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

c) Persatuan Indonesia. 

d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan. 

e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Selanjutnya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang 

bersidang tanggal 18 Agustus 1945, menjadikan Piagam Jakarta sebagai 

pendahuluan yang kemudian dikenal sebagai Pembukaan UUD 1945. 
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Pengesahan ini dilakukan setelah mencoret/menghapus bagian kalimat 

”dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. 

Dihapuskan kalimat oleh PPKI, karena ada keberatan dari pemeluk 

agama lain selain Islam. Selain itu dilakukan untuk menjaga persatuan dan 

keutuhan seluruh bangsa Indonesia yang majemuk yang terdiri dari berbagai 

macam suku, agama, dan adat istiadat. 

Rumusan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang 

disahkan oleh PPKI adalah sebagai berikut: 

a) Ketuhanan Yang Maha Esa. 

b) Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

c) Persatuan Indonesia. 

d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan. 

e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang 

menjadi dasar negara sekaligus ideologi negara kesatuan Republik Indonesia. 

Pada hakikatnya, kelima Sila Pancasila ini saling berkaitan dengan dan 

berhubungan satu sama lain. kaitan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa. Meliputi dan menjiwai sila-

sila: 

a) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 

b) Peratuan Indonesia; 
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c) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan; dan  

d) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

2) Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab, diliputi dan dijiwai 

oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa serta meliputi dan menjiwai sila-

sila: 

a) Peratuan Indonesia; 

b) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan; dan  

c) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

3) Sila ketiga: Peratuan Indonesia, diliputi dan dijiwai oleh sila-sila: 

a) Ketuhanan Yang Maha Esa; dan 

b) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 

Selain itu, sila ini juga meliputi dan menjiwai sila-sila: 

a) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan; dan  

b) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

4) Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/perwakilan, diliputi dan dijiwai oleh sila-sila: 

a) Ketuhanan Yang Maha Esa;  

b) Kemanusiaan yang adil dan beradab; dan 

c) Peratuan Indonesia. 
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Selain itu juga meliputi dan menjiwai sila Keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

5)  Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diliputi dan 

dijiwai oleh sila-sila: 

a) Ketuhanan Yang Maha Esa; 

b) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 

c) Peratuan Indonesia; dan  

d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan.  

3. Pengertian Pancasila sebagai Satu Kesatuan yang Bulat dan Utuh 

Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah negara merupakan satu 

kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan 

bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas 

keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia 

dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia 

dengan alam, dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan 

lahir dan kebahagiaan batin. Antara manusia, masyarakat, dan lingkungan 

hidup terdapat hubungan timbal balik, yang selalu harus dibina dan 

dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan, keserasian, dan 

keseimbangan yang dinamis. 

Oleh sebab itu, sila-sila dari pancasila yang melandasi hubungan tersebut 

merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Sila yang satu 

tidak boleh menonjol peranannya dari sila yang lain. dalam membahas suatu 
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sila sebagai dasar, tidak boleh terlepas dari sila yang lain, karena Pancasila 

harus dilaksanakan dan diamalkan secara bulat dan utuh.  

4. Fungsi dan Peran Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, 

Berbangsa, dan Bernegara. 

Maksud dan tujuan dirumuskannya pancasila adalah untuk dijadikan 

sebagai dasar negara Indonesia merdeka yang akan dibentuk. Akan tetapi, 

karena dasar negara tersebut merupakan nilai-nilai yang digali dari bumi dan 

budaya bangsa Indonesia sendiri, maka Pancasila sekaligus berfungsi sebagai 

pandangan hidup bangsa Indonesia. 

Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila dipergunakan sebagai 

petunjuk atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara yang meliputi berbagai bidang kehidupan. 

Sebagai dasar negara, Pancasila dipergunakan sebagai dasar pengatur 

dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengaturan penyelenggaraan 

pemerintahan negara ini dilaksanakan dengan hukum, yaitu dengan peraturan 

perundang-undangan. Pancasila menurut ketetapan MPR No. III/MPR/2000 

merupakan sumber hukum dasar nasional. 

Disamping sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, pancasila 

juga berfungsi sebagai ideologi nasional, yang merupakan sistem nilai yang 

ideal, dicita-citakan, dan diyakini kebenarannya untuk mewujudkan dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  
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H. Kerangka Berfikir 

Mata pelajaran PPKn memiliki cakupan yang luas dengan banyak konsep 

yang harus dipahami. Salah satunya adalah materi Pancasila sebagai dasar 

negara dan ideologi negara yang cakupan materinya cukup banyak tetapi 

alokasi waktu yang disediakan terbatas. Kompetensi menjelaskan Pancasila 

sebagai dasar negara dan ideologi negara merupakan kompetensi yang 

menuntut pemahaman dan penalaran bukan menghafal, dengan memahami 

konsep dasarnya, siswa akan mempunyai bekal yang kuat yang dapat 

digunakan untuk bekal ke jenjang yang lebih tinggi. 

Snowball Throwing didesain sebagai teknik pembelajaran kelompok 

dengan kertas yang berisi pertanyaan yang dibuat oleh siswa kemudian 

dilempar ketemannya sendiri untuk dijawab. Kegiatan melempar bola 

pertanyaan ini akan membuat kelompok menjadi dinamis, karena kegiatan 

siswa tidak hanya berfikir, menulis, bertanya, atau berbicara. Akan tetapi 

mereka juga melakukan aktivitas fisik, yaitu menggulung kertas dan 

melemparkannya pada siswa lain. Diharapkan dengan menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif tipe Snowball Throwing siswa menjadi lebih siap 

dalam pembelajaran, pembelajaran menjadi mudah diingat oleh siswa, siswa 

menjadi aktif, pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan dan menarik, 

sehingga mampu meningkatkan hasil belajar. 

Dalam pembelajaran ceramah, guru mampu memberikan dorongan untuk 

lebih berfikir kritis dan aktif dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. 
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Selain itu, guru mempunyai waktu yang relatif lama sehingga dalam 

memberikan penjelasan dapat secara detail dan rinci. 

Secara ringkas gambaran penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka berpikir 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perbedaan hasil 

belajar antara penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe Snowball 

Throwing dengan metode konvensional pada sub materi Pancasila sebagai 

dasar negara dan ideologi negara kelas VIII di SMP Negeri 15 Semarang 

tahun 2015, maka diperoleh simpulan: 

1. Perhitungan nilai hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

menunjukkan adanya perbedaan, dibuktikan dari uji t atau uji perbedaan 

dua rata-rata diperoleh          3,954  dan        =1,999 dengan dk=62, 

pada taraf signifikan  5%, artinya                    yaitu 3,954 > 1,999 

maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

2. Penggunaan model pembelajaran Koperatif tipe Snowball Throwing pada 

sub materi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara terbukti 

signifikan, tetapi dalam kadar yang relatif rendah. Hal ini dibuktikan 

pada nilai rata-rata post-test kelas eksperimen memperoleh skor sebesar 

80,83 dan nilai rata-rata post-test pada kelas kontrol memperoleh skor 

73,85. Walaupun demikian model pembelajaran koperatif tipe snowball 

throwing mampu menuntaskan siswa pada ketuntasan individu dan 

klasikal. Pada kelas eksperimen sebanyak 81,3%. Sedangkan pada kelas 

kontrol dengan model pembelajaran konvensional sebanyak 53,1%.  
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian penulis memberikan saran guna 

memberikan pemikiran untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar 

mengajardi sekolah.  

1. Guru diharapkan mampu menggunakan model pembelajaran Kooperatif 

tipe Snowball Throwing sebagai alternatif model pembelajaran yang 

inovatif/ bervariasi, supaya pembelajaran tidak monoton dan tidak 

membosankan, sehingga siswa akan merasa senang, tertarik dan minat 

yang tinggi dalam proses pembelajaran yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Apabila guru akan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Snowball Throwing maka guru memerluhkan persiapan khusus dalam 

pembentukan kelompok dan perencanaan waktu yang tepat sehingga 

dapat meminimalkan jumlah waktu yang terbuang. 
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