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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori  

1. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

  Kongnitif merupakan suatu aspek pengetahuan dan penalaran siswa secara 

aktif mengumpulkan informasi-informasi sehingga dapat memecahkan masalah 

sederhana hingga masalah yang rumit sesuai dengan tahap perkembangannya 

masing-masing. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Suprihatiningrum, 

(2013: 275) perkembangan kongnitif siswa terperinci menjadi empat yaitu 

perkembangan kongnitif, moral, empati dan emosional. Saat memasuki usia 

Sekolah Dasar peran sekolah sangat berpengaruh terhadap pembentukan diri siswa 

dikarenakan pada masa ini mulai muncul model dan karakter yang berbeda 

dengan keunikan serta keistimewaan yang berbeda pula pada diri siswa. Masa usia 

Sekolah Dasar merupakan masa anak-anak akhir yang berangsur dari usia 6 

sampai 11 atau 12 tahun, pada masa sekolah dasar sering juga disebut dengan 

masa keserasian sekolah yaitu secara relatif anak-anak lebih mudah dididik 

dibandingkan pada masa sebelumnya. 

 Masa keserasian sekolah dapat diperinci menjadi dua fase yaitu masa kelas 

rendah masa kelas tinggi. Masa kelas rendah Sekolah Dasar berangsung pada anak 

umur 6 atau 7 tahun sampai dengan 9 atau 10 tahun yang memiliki sifat khas anak 

pada masanya diantaranya 1) adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan 

jasmani dengan prestasi sekolah 2) sikap tunduk kepada peraturan-peraturan 3) 

ada kecenderungan memuji diri sendiri 4) suka membandingkan dirinya dengan 

anak lain 5) jika tidak dapat menyelesaikan suatu masalah maka masalah tersebut 
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dianggap tidak penting 6) pada usia 6-8 anak menhendaki nilai rapot yang baik 

tanpa melihat pantas atau tidak diberi nilai yang baik. Masa kelas tinggi Sekolah 

Dasar berlangsung pada umur 9 atau 10 tahun sampai dengan umur 12 atau 13 

tahun dengan sifat khas pada masa ini diantaranya 1) memiliki minat terhadap 

kehidupan sehari-hari yang kongkret 2) memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, 

sangat realistis dan mau belajar 3) memiliki minat pada hal atau keahlian khusus 

4) setelah kira-kira berusia 11 tahun, umumnya dalam menghadapi tugas-tugasnya 

dengan berusaha menyelesaikannya sendiri 5) nilai pada rapor sebagai ukuran 

yang tepat mengenai prestasi sekolah 6) pada masa ini, anak gemar membentuk 

kelompok sebaya (Majid, 2014: 8). Dari kajian pendapat ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa pada usia anak kelas V rata-rata usia 10-12 tahun berada pada 

tahap operasional konkret, ciri pokok perkembangan siswa pada tahap ini siswa 

sudah mulai mampu menggunakan dan menerapkan aturan-aturan yang jelas dan 

logis. 

2. Pembelajaran Tematik 

 Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu atau integrated 

instruction yang merupakan sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik 

dari individu ataupun kelompok secara aktif menggali dan menemukan konsep 

serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, serta otentik (Majid, 2014: 80). 

Pembelajaran tematik sebagai suatu strategi dalam pembelajaran yang 

memungkinkan terintegrasinya antar pokok bahasan dalam satu atau bahkan antar 

pokok bahasan/tema pada mata pelajaran yang lain dan guru harus mampu 

memetakan bagan keterpaduan materi tema. Pembelajaran tematik dalam 

pendekatan proses belajarnya melibatkan beberapa mata pelajaran untuk 
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memberikan pengalaman yang bermakna karena siswa diajak untuk memahami 

berbagai konsep melalui pengalaman langsung dan menghubungkan dengan 

konsep yang mereka pelajari.  

 Menurut pendapat Majid, (2013:89) ada beberapa karakteristik 

pembelajaran tematik diantaranya 1) berpusat pada siswa, 2) dapat memberikan 

pengalaman langsung kepada siswa, 3) tidak ada pemisahan antar mata pelajaran, 

4) menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam satu pembelajaran, 5) 

bersifat luwes, 6) memungkinkan siswa untuk mengembangkan hasil 

pembelajaran yang sesuai minat dan kebutuhan siswa. 

 Kelebihan dari pembelajaran tematik dibandingkan dengan cara mengajar 

kovensional yaitu 1) Bermula dari minat dan kebutuhan siswa, 2) pengalaman dan 

kegiatan belajar siswa relevan dengan tingkat perkembangan siswa, 2) kegiatan 

dipilih sesuai dengan kebutuhan siswa, 3) kegiatan belajar lebih bermakna 

sehingga dapat bertahan lama, 4) pembelajaran menyajikan kegiatan yang bersifat 

nyata sesuai dengan persoalan yang dihadapi dalam lingkungan siswa, 5) memiliki 

sikap toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain (Majid, 

2013:92). 

a. Landasan pembelajaran Tematik 

Landasan pembelajaran tematik (Majid, 2014: 87) mencakup: 

1) Landasan Filosofis  

  Pembelajaran tematik dipengaruhi oleh tiga aliran filasafat, pertama aliran 

progresivisme berorientasi pembelajaran perlu ditekankan kepada pembentukan 

kreatifitas, pemberian kegiatan, suasana belajar alamiah serta memperhatikan 

pengalaman siswa. Kedua, aliran konstruktivisme memandang bahwa belajar 
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sebagai pengalaman langsung merupakan kunci dalam pembelajaran. Sedangkan 

aliran ketiga yaitu humanisme memandang bahwa keunikan siswa serta potensi 

yang dimiliki masing-masing siswa. 

2) Landasan Psikologis 

  Merupakan penentu dari isi dan tingkat keluasan/ kedalaman materi 

pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa sesuai dengan tahap 

perkembangan siswa, melalui pengalaman belajar yang dapat dengan mudah 

menyerap materi pembelajaran sebagai bekal pengetahuan dan kecakapan agar 

dapat hidup bermasyarakat. 

3) Landasan yuridis 

  Pembelajaran tematik memiliki landasan peraturan atau kebijakan sebagai 

pendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di Sekolah Dasar yaitu UU  No. 23 

Tahun 2002 pasal 9 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak 

berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. UU No. 

20 Tahun 2003 Bab V Pasal 1-b tentang sistem Pendidikan Nasional menyatakan 

bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapat 

pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat minat dan kemampuannya. 

3. Pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) 

a. Pengertian pembelajaran kooperatif 

 Pembelajaran kooperatif merupakan suatu strategi pembelajaran yang 

didasarkan pada paham konstruktivisme (Fathurrohman,2015:44) sehingga 

memungkinkan siswa belajar baik dalam kelompok kecil atau kelompok besar 

yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda dalam menyelesaikan suatu 
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tugas bersama dan saling bekerja sama untuk memahami materi serta membantu 

anggota kelompok yang belum menguasai materi. Jadi pembelajaran kooperatif 

dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan pembelajaran secara berkelompok 

dimana setiap anggota dapat bekerja sama serta saling membantu mengonstruksi 

konsep dan masalah, setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang siswa secara 

heterogen (kemampuan, gender, karakter) menyesuaikan kondisi kelas masing-

masing. 

 Model pembelajaran terbagi menjadi beberapa tipe dengan sintaks yang 

berbeda-beda sehingga dapat memungkinkan guru untuk menggunakan model 

pembelajaran yang berbeda pada pembelajaran sesuai dengan materi yang akan 

diajarkan. Sejalan dengan pendapat Fathurrohman, (2015: 45) ada beberapa tipe-

tipe model pembelajaran kooperatif yaitu Student Team Achievement Division 

(STAD), Jigsaw, Group Investigation, Two Stay Two Stray (TSTS), Snowball 

Throwing, Team Game Tournament (TGT), Number Head Together (NHT), Think 

Pair Share (TPS) dan sebagainya. 

b. Unsur-unsur pembelajaran kooperatif 

  Menurut pendapat Suprihatiningrum, (2013:194) terdapat karakteristik 

pembelajaran kooperatif sebagai berikut : 

1) Saling Ketergantungan Secara Positif 

 Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran secara tim atau 

berkelompok. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat setiap siswa belajar 

dengan saling membantu agar tujuan pembelajaran tercapai untuk itu diperlukan 

kerjasama yang baik setiap anggota tim. 
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2) Interaksi Tatap Muka Meningkat 

  Interaksi akan berlangsung ketika siswa saling tukar menukar ide untuk 

mengatasi masalah hal ini terjadi ketika siswa membantu siswa lain dalam 

bertukar ide yang sedang dipelajari kelompoknya untuk kesuksesan kelompok.  

3) Tanggung Jawab Individual 

  Tanggung jawab individual siswa dalam hal membantu siswa yang 

membutuhkan bantuan dan tidak hanya sekedar mengandalkan hasil kerja teman 

sekelompoknya. 

4) Keterampilan Interpersonal dan Kelompok Kecil 

  Pembelajaran kooperatif sangat ditentukan oleh keberhasilan secara 

berkelompok, setiap anggota kelompok tidak hanya mengatur tugas dan tanggung 

jawab masing-masing akan tetapi juga membantu anggota kelompok yang belum 

memahami materi pelajaran sehingga seorang siswa dituntut untuk mempelajari 

materi yang diberikan, interaksi dengan siswa lain dalam kelompoknya sebagai 

anggota kelompok menyampaikan ide akan menuntut keterampilan khusus. 

5) Proses kelompok 

  Belajar kooperatif tidak akan berlangsung tanpa proses kelompok. 

Keterampilan siswa untuk bekerja sama dapat diketahui dari aktivitas dan 

kegiatan siswa berkomuikasi serta berkomunikasi dengan anggota yang lain untuk 

itu siswa perlu didorong untuk menyampaikan ide, pemikiran serta membantu 

siswa lain yang mengalami hambatan menyerap materi pembelajaran sebagai 

bentuk kontribusi dalam keberhasilan kelompok. 
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4. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing 

a. Pengertian model pembelajaran Snowball Throwing 

  Melalui penerapan model pembelajaran Snowball Throwing siswa lebih 

bebas dan kreatif dalam menyampaikan pertanyaan dalam bentuk tertulis untuk 

menguji daya serap materi yang disampaikan yang nantinya akan didiskusikan 

secara bersama sehingga siswa dapat memahami materi pelajaran melalui 

interaksi dalam diskusi kelompok yang berbeda-beda, setiap kelompok dapat 

memungkinkan terjadinya saling berbagi (sharing) pengetahuan dan pengalaman 

dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dalam diskusi 

yang berlangsung secara lebih interaktif dan menyenangkan. Shoimin, (2014:174) 

berpendapat bahwa Snowball Throwing atau melempar bola salju merupakan 

pengembangan diskusi yang merupakan suatu bagian dari model pembelajaran 

kooperatif tetapi dalam model ini kegiatan belajar diatur sedemilian rupa oleh 

guru sehingga proses belajar mengajar dapat terlaksana dan berlangsung 

menyenangkan. 

  Menurut pendapat Fathurrohman, (2015:61) model pembelajaran Snowball 

Throwing memungkinkan melatih siswa untuk tanggap dalam menerima atau 

menyampaikan pertanyaan dari orang lain kemudian menyampaikan hasil 

jawaban pertanyaan tersebut kepada temannya dalam satu kelompok. Snowball 

Throwing merupakan salah satu cara penyajian materi pembelajaran dengan 

membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang heterogen untuk diberikan 

kesempatan membangun dan menciptakan pengetahuan dengan cara memberikan 

arti atau makna pada pengetahuan melalui permainan imajinatif melempar bola 

salju (Snowball Throwing). 
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  Sejalan dengan pendapat Majid, (2014:2) bahwa Snowball Throwing 

sebagai model pembelajaran efektif merupakan salah satu rekomendasi dari 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), 

sejalan dengan empat pilar pendidikan universal yaitu siswa dapat belajar 

mengetahui (learning to know), belajar bekerja (learning to do), belajar hidup 

bersama (learning to live together), dan belajar menjadi diri sendiri (learning to 

be). 

  Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa model pembelajaran 

Snowball Throwing merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh guru untuk 

meningkatkan hasil belajar kongnitif dengan cara membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok heterogen untuk berdiskusi membuat pertanyaan dari materi 

pembelajaran yang disampaikan pada lembar kertas kerja dan membentuknya 

seperti bola salju sehingga dapat dilemparkan ke kelompok lainnya untuk dijawab 

oleh masing-masing siswa yang memperoleh bola salju tersebut. 

b. Langkah-langkah model pembelajaran Snowball Throwing 

  Menurut pendapat Fathurrohman, (2015:61) model pembelajaran Snowball 

Throwing merupakan model pembelajaran yang memungkinkan melatih siswa 

untuk lebih tanggap menerima pesan dari orang lain dan memnyampaikan pesan 

tersebut kepada temannya dalam satu kelompok dengan melemparkan sebuah bola 

kertas lalu dilemparkan kepada siswa lain, siswa yang mendapat bola kertas 

kemudian membaca dan menjawab pertanyaan. Adapun langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing yaitu 1) Guru menyampaikan 

materi yang akan disajikan 2) Guru membentuk kelompok-kelompok dan 

memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan terkait 
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materi 3) masing-masing kelompok kempali pada kelompok masing-masing untuk 

menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya 4) kemudian 

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

pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang telah dijelaskan ketua 

kelompok 5) selanjutnya kertas kerja dibentuk seperti bola salju dan dilempar dari 

satu siswa ke siswa lainnya selama ± 15 menit 6) setiap siswa mendapat satu bola 

kemudian diberi kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang 

tertulis pada kertas bola salju secara bergantian 7) memberika evaluasi dan 

penutup.  

  Sedangkan menurut Huda (2013:226) model pembelajaran Snowball 

Throwing merupakan diadaptasi pertama kali dari game fisik yaitu segumpalan 

salju dilempar dengan maksud memukul orang lain, dalam konteks pembelajaran 

diterapkan dengan melemparkan segumpalan kertas yang dapat digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana kemampuan siswa. Siswa dibagi menjadi beberapa 

kelompok, masing-masing diwakili oleh ketua kelompok untuk mendapat tugas 

dari guru, kemudian masing-masing siswa membuat pertanyaan di selembar kertas 

yang dibentuk seperti bola dan dilemparkan kepada siswa lain maka siswa yang 

mendapat pertanyaan harus menjawab pertanyaan yang didapatkan.  

Tabel 2.1 langkah-langkah model pembelajaran Snowball Throwing 

Fase Tingkah laku 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

1. Menyampaikan  tujuan dalam pembelajaran 

2. Memotivasi siswa agar siap mengikuti 

pembelajaran.  

3. Menyampaikan informasi tentang materi 

pembelajaran kepada siswa secara garis besar 

Fase 2 

Mengorganisasikan siswa ke 

dalam kelompok-kelompok 

belajar 

1. Menginformasikan kepada siswa tentang 

prosedur pelaksanaan pembelajaran Snowball 

Throwing. 

2. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

belajar yang terdiri dari 5-7 siswa heterogen. 
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Fase 3 

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

1. Memanggil salah satu perwakilan kelompok atau 

ketua kelompok dan menjelaskan materi serta 

pembagian kelompok. 

2. Menginstruksikan kepada ketua kelompok untuk 

kembali ke kelompoknya masing-masing, 

kemudian mendiskusikan tugas kelompok yang 

diberikan oleh guru dengan anggota 

kelompoknya masing-masing. 

3. Membagikan selembar kertas kepada setiap 

kelompok  kemudian meginstruksikan kelompok 

untuk membuat pertanyaan dari materi yang 

telah dijelaskan oleh guru. 

4. Setiap kelompok diberikan instuksi untuk 

menggulung kertas yang berisi pertanyaan tadi 

dan melemparkannya kepada kelompok lain. 

5. Kelompok lain yang mendapatkan pertanyaan 

kemudian menuliskan jawabannya pada kertas 

kerja tersebut.  

Fase 4 

Evaluasi 

1. Guru menginstruksikan kepada setiap kelompok 

untuk membacakan hasil jawaban atas 

pertanyaan yang diterima dari kelompok lain. 

2. Kelompok yang lain menyimak hasil jawaban 

yang dibacakan oleh kelompok lain. 

Fase 5 

Memberi penilaian/ 

penghargaan 

1. Guru memberikan penilaian hasil belajar setiap 

kelompok.  

(Sumber: Shoimin, 2014:175-176) 

 Atas dasar pendapat ahli di atas terkait langkah-langkah pembelajaran 

kooperatif tipe model Snowball Throwing di atas, maka peneliti menggunakan 

langkah-langkah pembelajaran dari Aris Shoimin, Alasan peneliti karena dari segi 

konteks isi lebih terinci pada fase-fase dengan tingkah laku yang ada juga sesuai 

dengan yang ingin peneliti terapkan pada pembelajaran. 

c. Kelebihan model pembelajaran Snowball Throwing 

  Shoimin (2014:176-177) berpendapat bahwa dengan menggunakan model 

Snowball Throwing terdapat 7 kelebihan pembelajaran diantaranya 1) suasana 

pembelajaran lebih menyenangkan karena siswa seperti bermain dengan 

melempar bola kertas kepada siswa lainnya. 2) siswa diberikan kesempatan dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir dengan membuat soal dan dilemparkan 

untuk dijawab siswa yang lain, 3) menyiapkan siswa untuk menghadapi berbagai 

kemungkinan soal yang dibuat oleh siswa lain karena tidak tahu seperti apa soal 



17 
 

 
 

yang dibuat siswa yang lain, 4) siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, 5) guru 

tidak perlu menyiapkan media karena siswa terjun langsung dalam praktik, 6) 

pembelajaran menjadi lebih efektif, 7) ketiga aspek yaitu kongnitif, afektif, dan 

psikomotor dapat tercapai dalam pembelajaran. 

d. Kekurangan model Snowball Throwing  

  Menurut pendapat Shoimin, (2014:176-177) kekurangan pembelajaran 

menggunakan model Snowball Throwing yakni 1) sangat ditentukan pada 

kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran, jika materi yang 

dikuasai siswa hanya sedikit dapat dilihat dari soal yang dibuat hanya seputar 

materi yang sudah dijelaskan atau contoh soal yang diberikan, 2) ketua kelompok 

yang belum mampu menjelaskan dengan baik ke anggota kelompoknya tentu 

dapat menjadi penghambat bagi anggota lain untuk memahami materi sehingga 

diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk siswa mendiskusikan materi pelajaran, 

3) tidak ada kuis individu ataupun penghargaan kelompok sehingga kurang 

termotivasi untuk bekerja sama. Guru dapat menambahkan pemberian kuis 

individu dan penghargaan kelompok, 4) memerlukan waktu yang cukup panjang, 

5) siswa yang nakal cenderung dapat berbuat onar, 6) kelas seringkali gaduh 

karena kelompok dibuat oleh siswa. 

  Solusi yang dapat digunakan untuk meminimalisir kekurangan model 

Snowball Throwing diantaranya 1) mengajak siswa yang pintar menjadi tutor 

sebaya untuk siswa yang belum mampu agar dapat  menguasai serta memproses 

materi pembelajaran secara lebih mendalam 2) peran guru dalam memberikan 

motivasi lebih ditingkatkan 3) memberikan waktu yang cukup untuk siswa dalam 

memproses dan memahami materi pembelajaran. 
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5. Tinjauan Pembelajaran Tema 8  

 Menurut pendapat Majid, (2014: 86) kata tema berasal dari bahasa Yunani 

tithenai yang berarti “menempatkan” atau “meletakkan” kemudian mengalami 

perkembangan menjadi tithenai berubah menjadi tema arti kata tema sendiri 

berarti “sesuatu yang telah duraikan atau “sesuatu yang telah ditempatkan” 

sehingga tema dapat dikatakan sebagai pokok pikiran atau gagasan pokok dari 

pembicaraan. Tema yang dikaji dalam penelitian ini mencakup tema 8 yakni 

Lingkungan Sahabat kita Subtema 1 Manusia dan Lingkungan pada pembelajaran 

ke 4 di kelas V semester 2 tahun ajaran 2018/2019. Pada pembelajaran ke 4 

terdapat materi pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia dan IPS. Penetapan tema ini 

didasarkan pada beberapa pertimbangan seperti: kesesuaian dengan judul yang 

ingin diteliti dan kesesuaian antara waktu peneltian dan tema dilaksanakannya 

penelitian. 

 Berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di kelas V di MI 

Bustanul Ulum Kota Batu dilakukan tiga tahap pembelajaran yang dilakukan 

seperti tahap awal/pembuka/pendahuluan, kegiatan inti dan penutup sebagaimana 

dapat dijelaskan diantaranya yaitu: 1) Tahap awal/pembuka/ pendahuluan, 

merupakan kegiatan awal yang harus ditempuh guru dan peserta didik untuk 

menggali pengetahuan awal siswa terutama untuk menciptakan suasana belajar 

yang menyenangkan serta membangkitkan motivasi belajar siswa untuk siap 

mengikuti pembelajaran dengan seksama melalui apersepsi berupa pertanyaan-

pertanyaan tentang materi yang telah dipelajari sebelumnya kemudian mengulas 

jawabanya bersama secara lisan, 2) kegiatan inti, guru memberitahukan tujuan 

pembelajaran atau kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa secara garis 
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besar disampaikan. Semua pembelajaran harus berpusat pada siswa sedangkan 

guru hanya sebagai fasilitator yang mendorong siswa pada penemuan pengetahuan 

baru, 3) penutup, pada tahap ini pada umumnya guru memberikan tindak lanjut 

dengan mengajak peserta didik untuk menimpulkan materi yang telah dipelari, 

memberikan tugas atau latihan untuk dikerjakan di rumah, evaluasi, 

menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya, mengulas 

kembali materi yang belum dipahami serta memberikan motivasi atau bimbingan 

belajar kepada siswa. 

a. Kompetensi Inti (KI)  

  Kompetensi Inti (KI) dirancang sedemikian rupa sesuai dengan tingkatan 

kelas tertentu. Rumusan kompetensi inti pada kelas V mencakup sebagai berikut 

1) Kompetensi Inti- 1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual. 

2) Kompetensi Inti- 2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial. 

3) Kompetensi Inti- 3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan. 

4) Kompetensi Inti- 4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan. 

 Untuk memperoleh gambaran lebih jelas uraian tentang kompetensi inti 

dapat dilihat pada tabel dibawah. 

Tabel 2.2 Kompetensi Inti (KI) Kelas V Buku Guru 

Kompetensi Inti 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, 

peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

guru, tetangga dan negara. 

3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, proseduar, dan metakongnitif 

pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta 

benda-benda yang dijumpainnya dirumah, di sekolah dan tempat bermain. 

4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, 

mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

logis dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan 

tahap perkembangannya.  
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b. Kompetensi Dasar (KD) 

   Kompetensi Inti kemudian dirumuskan menjadi Kompetensi Dasar. Pada 

setiap mata pelajaran memiliki KD yang berbeda-beda, pada muatan Bahasa 

Indonesia kelas V semester 2 pada tema 8 Lingkungan Sahabat kita Subtema 1 

Manusia dan Lingkungan pada pembelajaran ke 4 seperti yang dijelaskan pada 

tabel. 

Tabel 2.3 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar PPKn 

Kompetensi Inti Kompetensi dasar 

1. Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama yang 

dianutnya. 

1.3 Mensyukuri keberagaman sosial 

masyarakat sebagai anugerah 

Tuhan Yang Maha Esa dalam 

konteks Bhineka Tunggal Ika. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, santun, percaya diri, 

peduli, dan bertanggung jawab dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman, 

guru, tetangga dan negara. 

2.3 Bersikap toleran dalam 

keberagaman sosial budaya 

masyarakat dalam konteks 

Bhineka Tunggal Ika 

3. Memahami pengetahuan faktual, 

konseptual, proseduar, dan 

metakongnitif pada tingkat dasar 

dengan cara mengamati, menanya, dan 

mencoba berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, serta benda-

benda yang dijumpainnya dirumah, di 

sekolah dan tempat bermain. 

3.3 Menelaah keragaman sosial 

budaya masyarakat   

4. Menunjukkan keterampilan berpikir 

dan bertindak kreatif, produktif, kritis, 

mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. 

Dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

logis dan kritis dalam karya yang 

estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan 

tindakan yang mencerminkan perilaku 

anak sesuai dengan tahap 

perkembangannya. 

4.3 Menyelenggarakan kegiatan 

yang mendukung keragaman 

sosial masyarakat 

 

Tabel 2.4 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Bahasa Indonesia 

Kompetensi Inti Kompetensi dasar 

3. Memahami pengetahuan faktual, 

konseptual, proseduar, dan 

metakongnitif pada tingkat dasar 

dengan cara mengamati, menanya, dan 

mencoba berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan 

3.8 Menguraikan urutan peristiwa 

atau tindakan yang terdapat pada 

teks non fiksi. 
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Tuhan dan kegiatannya, serta benda-

benda yang dijumpainnya dirumah, di 

sekolah dan tempat bermain. 

4 Menunjukkan keterampilan berpikir 

dan bertindak kreatif, produktif, kritis, 

mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. 

Dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

logis dan kritis dalam karya yang 

estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan 

tindakan yang mencerminkan perilaku 

anak sesuai dengan tahap 

perkembangannya. 

4.8 Menyajikan kembali peristiwa 

atau tindakan dengan 

memperhatikan latar cerita yang 

terdapat pada teks fiksi  

 

Tabel 2.5 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar IPS 

Kompetensi Inti Kompetensi dasar 

3. Memahami pengetahuan faktual, 

konseptual, proseduar, dan 

metakongnitif pada tingkat dasar 

dengan cara mengamati, menanya, dan 

mencoba berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, serta benda-

benda yang dijumpainnya dirumah, di 

sekolah dan tempat bermain. 

3.3 Menganalisis peran ekonomi 

dalam upaya menyejahterakan 

kehidupan masyarakat di bidang 

sosial dan budaya untuk 

memperkuat kesatuan dan 

persatuan bangsa Indonesia serta 

hubungannya dengan 

karakteristik ruang 

4 Menunjukkan keterampilan berpikir 

dan bertindak kreatif, produktif, kritis, 

mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. 

Dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

logis dan kritis dalam karya yang 

estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan 

tindakan yang mencerminkan perilaku 

anak sesuai dengan tahap 

perkembangannya. 

4.3 Menyajikan hasil analisis tentang 

peran ekonomi dalam upaya 

menyejahterakan kehidupan 

masyarakat dibidang sosial dan 

budaya untuk memperkuat 

kesatuan dan persatuan bangsa 

 

6. Hasil Belajar 

a. Pengertian hasil belajar 

  Hasil belajar merupakan sesuatu yang dicapai atau diperoleh siswa dari 

kemampuan menguasai materi pembelajaran dengan melibatkan aspek kongnitif 

melalui tes belajar yang dinyatakan memalui bentuk simbol, huruf maupun 

kalimat yang menceritakan hasil yang telah dicapai oleh setiap siswa pada periode 

tertentu. Sejalan dengan pendapat yang diungkapkan Suprihatiningrum (2013:37) 
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bahwa hasil belajar erat kaitannya dengan belajar yang dibedakan menjadi 2 yaitu 

pengetahuan dan keterampilan yang dipengaruhi oleh tinggi rendahnya motivasi 

prestasi yang dapat dilihat dari tinggi rendahnya hasil yang dicapai siswa dengan 

memberikan skor terhadap kemampuan siswa.  

  Hasil belajar merupakan suatu pencapaian seseorang untuk mencapai serta 

menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan dalam 

pembelajaran dengan ditunjukkan melalui tes tertulis maupun tidak tertulis yang 

diberikan oleh guru (Majid, 2014:24). Sehingga dapat diketahui hasil belajar 

merupakan sesuatu yang dapat dicapai atau tidak dapat dicapai oleh siswa dalam 

pengalaman mengikuti proses pembelajaran yang dapat diukur menggunakan 

instrumen tes atau instrumen yang relevan, tes prestasi belajar bertujuan untuk 

mengetahui keberhasilan siswa dalam belajar melalui menggali informasi yang 

dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan penilaian, tes harus disusun 

terencana serta menguasai bahan-bahan atau materi yang telah diajarkan. Dari 

beberapa kajian ahli dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan suatu 

kemampuan yang berhasil dicapai oleh siswa dalam suatu proses transfer 

informasi dan pengetahuan yang dapat diukur dengan tes hasil belajar. 

b. Aspek hasil belajar  

  Suprihatiningrum, (2013:38) berpendapat bahwa sesuai dengan taksonomi 

tujuan pembelajaran, aspek kongnitif merupakan kemampuan yang berhubungan 

dengan berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah, lingkup kongnitif 

membahas tujuan pembelajaran berkenaan dengan proses yang bermula dari 

tingkat rendah hingga tingkat yang lebih tinggi. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

 Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan 

penulis, diantaranya sebagai berikut: 

1) Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ahmad yunus (2014) dengan judul 

“Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Snowball Throwing Siswa kelas IV MI Muhammadiyah Medalem kecamatan 

Modo Kabupaten Lamongan” diketahui bahwa dari hasil tes pembelajaran rata-

rata nilai hasil akhir tes siklus I sebesar 70,8 sedangkan nilai ketuntasan 

klasikal mencapai 53,5% yang dapat mencapai KKM. Kemudian pada siklus II 

nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 88,6 dan nilai ketuntasan klasikal 

mencapai 93,3% yag memenuhi KKM. 

2) Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aprilina (2013), yang berjudul 

“Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Materi Sumber 

Daya Alam dan Kegiatan Ekonomi Melalui Metode Snowball Throwing di 

Kelas IV Madrasah Ibtidayah Wahid Hasim III Dau Malang” dapat diketahui 

bahwa terdapat peningkatan baik secara individu maupun kelompok. pada 

siklus I nilai rata-rata siswa 65,38 prosentase ketuntasan klasikal 65%, pada 

siklus II nilai rata-rata 78,46 dengan ketuntasan klasikal siswa 85%. 

3) Berdasarkan penelitian Ainul Fitriyah (2017), dengan judul “Peningkatan Hasil 

Belajar IPS Menggunakan Kombinasi Model Student Team Achievment 

Division (STAD) dan Snowball Throwing (SBT) Siswa kelas V SDN 2 Lebak 

Bawean Kabupaten Gersik” termasuk penelitian tindakan kelas menggunakan 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif  hasil belajar menunjukkan bahwa 

penggunaan model  Student Team Achievment Division (STAD) dan Snowball 
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Throwing (SBT) mengalami peningkatan yang signifikan. Hasil belajar siswa 

terdiri dari pre-test, kuis I, Kuis II. Rata-rata pre-test siswa didapat sebesar 

31,50%, kuis I sebesar 65,30% dengan jumlah siswa tuntas sebanyak 5 dan 

yang tidak tuntas sebanyak 9 siswa, kuis II sebesar 85,70% dengan siswa tuntas 

sebanyak 12 siswa dan yang tidak tuntas sebanyak 2 siswa, dan post-test 

sebesar 77,15%.  

  Berikut ini merupakan tabel perbedaan skripsi peneliti dengan penelitian 

yang terdahulu: 

Tabel 2.6 Perbedaan skripsi peneliti dengan penelitian yang relevan 

No. 

 

Nama, tahun, 

judul  

Hasil Persamaan Perbedaan 

1. Ahmad Yunus 

(2014), Peningkatan 

Hasil Belajar IPS 

Melalui Model 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

Snowball Throwing 

Siswa kelas IV MI 

Muhammadiyah 

Medalem 

kecamatan Modo 

Kabupaten 

Lamongan 

Mengalami 

peningkatan dari 

siklus I dengan rata 

rata nilai 70,8 

dengan ketuntasan 

53,5 %, pada siklus 

II menjadi 88,6 

dengan ketuntasan 

klasikal  93,3 % 

Sama-sama ingin 

mengetahui 

penggunaan model 

pembelajaran 

Snowball Throwing 

Melakukan 

penelitian pada 

siswa kelas IV MI 

Muhammadiyah 

Medalem 

kecamatan Modo 

Kabupaten 

Lamongan, 

menggunakan 

metode Penelitian 

Tindakan Kelas 

(PTK), materi yang 

digunakan yaitu IPS 

2. Aprilina (2013), 

Meningkatkan 

Hasil Belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

(IPS) Materi 

Sumber Daya Alam 

dan Kegiatan 

Ekonomi Melalui 

Metode Snowball 

Throwing di Kelas 

IV Madrasah 

Ibtidayah Wahid 

Hasim III Dau 

Malang 

Mengalami 

peningkatan baik 

secara individu atau 

kelompok pada tes 

siklus I rata-rata 

siswa 65,38 dengan 

ketuntasan 65%  

sedangkan pada 

siklus II rata-rata 

nilai siswa 78,46 

dengan ketuntasan 

siswa 85% 

Sama-sama ingin 

mengetahui 

penggunaan model 

pembelajaran 

Snowball Throwing 

Melakukan 

penelitian pada 

siswa kelas IV 

Madrasah Ibtidayah 

Wahid Hasim III 

Dau Malang, 

menggunakan 

metode Penelitian 

Tindakan Kelas 

(PTK), materi yang 

digunakan yaitu IPS 

3. Ainul Fitriyah 

(2017), Peningkatan 

Hasil Belajar IPS 

Menggunakan 

Kombinasi Model 

Student Team 

Achievment 

Hasil rata-rata pre 

test siswa didapat 

sebesar 31,50%. 

Kuis I sebesar 

65,30% dengan 

siswa yang tuntas 

sebanyak 5 dan 

Sama-sama ingin 

mengetahui 

penggunaan model 

pembelajaran 

Snowball Throwing, 

sama-sama 

menggunakan 

Melakukan 

penelitian pada 

siswa kelas V SDN 

2 Lebak Bawean 

Kabupaten Gersik, 

menggunakan 

metode Penelitian 
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Division (STAD) 

dan Snowball 

Throwing (SBT) 

Siswa kelas V SDN 

2 Lebak Bawean 

Kabupaten Gersik 

yang tidak tuntas 

sebanyak 9. pada 

hasil kuis II rata-

rata siswa 85,70% 

dengan siswa tuntas 

sebanyak 12 dan 

yang tidak tuntas 

sebanya 2 siswa 

dengan posttes 

sebesar 77,15% 

metode kuantitatif, 

sama-sama ingin 

meneliti pada siswa 

kelas V SD 

Tindakan Kelas 

(PTK) dengan 

pendekatan 

kualitatif dan 

kuantitatif, materi 

yang digunakan 

yaitu IPS. 

  

 Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti, 

persamaannya sama-sama meneliti tentang peningkatan hasil belajar dengan 

menerapkan model pembelajaran Snowball Throwing. Perbedaan dari penelitian 

yang pertama diatas pada materi tertentu yaitu IPS pada kelas IV SD. Pada 

penelitian yang kedua yaitu IPS dengan materi sumber daya alam dan kegiatan 

ekonomi pada kelas IV. Sedangkan perbedaan penelitian yang ketiga yaitu adanya 

kombinasi model pembelajaran student team achievement division (STAD) dan 

Snowball Throwing untuk meningkatkan hasil belajar dengan subyek kelas V 

Sekolah Dasar, ketiga penelitian yang relevan menggunakan metode penelitian 

tindakan kelas (PTK) sedangkan peneliti menggunakan penelitian eksperimen. 

C. Hipotesis Penelitian 

 Sebelum melakukan penelitian dan pengumpulan data, perlu dirumuskan 

hipotesis yang merupakan kesimpulan atau jawaban sementara terhadap masalah 

yang diteliti sehingga hipotesis penelitian sebagai berikut: 

   : Tidak ada pengaruh penerapan model pembelajaran Snowball Throwing 

terhadap hasil belajar tema 8 siswa kelas V di MI Bustanul Ulum Kota Batu. 

   : Ada pengaruh penerapan modelpembelajaran Snowball Throwing terhadap 

hasil belajar tema 8 siswa kelas V di MI Bustanul Ulum Kota Batu. 
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D. Kerangka Pikir

Gambar : 2.7 Kerangka Pikiran 

 Pengaruh Penerapan Model 

Pembelajaran Snowball Throwing 

Terhadap Hasil Belajar Tema 8 

Pada Siswa Kelas V di MI 

Bustanul Ulum Kota Batu 

KONDISI IDEAL 

1. Model Snowball Throwing

memungkinkan siswa dapat

berfikir kreatif membaut soal

dari materi yang dipelajari

2. dapat menciptakan suasana

belajar yang bermakna dan

menyenangkan dalam proses

pembelajaran

PEMBELAJARAN TEMA 8 SD 

PERLAKUAN 

HASIL 

:Tidak ada pengaruh 

penerapan model 

pembelajaran Snowball 

Throwing terhadap hasil 

belajar tema 8 siswa 

kelas V di MI Bustanul 

Ulum Kota Batu. 

:Ada pengaruh penerapan 

model pembelajaran 

Snowball Throwing 

terhadap hasil belajar 

tema 8 siswa kelas V di 

MI Bustanul Ulum Kota 

Batu. 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Snowball Throwing Konvensional 




