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Pendahuluan  

Pembelajaran dapat berlangsung secara baik apabila 

terjadi proses komunikasi dua arah yaitu antara pendidik 

dan siswa. Pemilihan metode yang tepat akan membuat 

siswa merasa senang dalam menerima materi 

pembelajaran yang disampaikan. Siswa yang merasa 

senang dalam menerima materi pembelajaran akan lebih 

mudah memahami isi dari materi tersebut. Berdasarkan 

pengalaman mengajar aktivitas pembelajaran yang 

berlangsung di kelas XI IPA kurang, hal ini ditunjukkan 

rendahnya interaksi, baik antara guru dengan siswa 

maupun antar sesama siswa. Hal ini dikarenakan metode 

yang digunakan guru lebih dominan ceramah 

dibandingkan metode yang dapat mengaktifkan siswa, 

sehingga hanya terjadi komunikasi satu arah. Proses 

pembelajaran yang berlangsung di XI IPA selain 

menerapkan metode ceramah juga menerapkan metode 

diskusi. Proses pembelajaran dengan metode diskusi 

masih kurang menumbuhkan aktivitas belajar siswa, 

karena masih dijumpai siswa yang tidak ikut berdiskusi 

dengan kelompoknya. Siswa hanya sebatas mengikuti 

pembelajaran biologi saja tanpa memberikan partisipasi 

langsung pada pembelajaran sehingga aktivitas belajar 

siswa masih rendah. 

Solusi yang dapat digunakan oleh guru untuk 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan 

aktivitas belajar biologi siswa adalah dengan 

menerapkan model pembelajaran Snowball Throwing. 

Menurut Suprijono (2009: 41) model pembelajaran 

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 kesiswa lain yang masing-

masing siswa menjawab pertanyaan dari bola yang 

diperoleh. Penerapan model Snowball Throwing 

membuat siswa lebih banyak berpartisipasi dalam 

mengikuti pembelajaran. Tujuan penelitian yang ingin 

dicapai ini untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa 

kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 1 Prambanan 

Sleman tahun ajaran 2013/2014 dalam pembelajaran 

biologi dengan menerapkan model Snowball Throwing. 

Aktivitas belajar siswa dalam penelitian ini mengacu 

pada Direktorat PSMA (2010: 58) yaitu: a) interaksi 

Kata kunci: kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 3 

Abstrak 

Model pembelajaran merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

Penggunaan model pembelajaran yang tepat dapat berpengaruh terhadap kelangsungan proses pembelajaran. 

Aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran di kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 1 Prambanan 

Sleman masih rendah hal ini ditunjukkan kurangnya interaksi antar siswa maupun siswa dengan guru. Solusi 

untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas XI IPA  adalah dengan menggunakan model pembelajaran 

Snowball Throwing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Snowball 

Throwing dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi pembelajaran sistem ekskresi di kelas XI 

IPA SMA Muhammadiyah 1 Prambanan Sleman Yogyakarta. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 Prambanan 

Sleman Yogyakarta dalam dua siklus tindakan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA sebanyak 15 

siswa. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi dan soal post test. Teknik pengumpulan data ini 

berupa observasi dan tes. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan aktivitas belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian 

aktivitas belajar siswa pada siklus I 86,75% dan siklus II 96,03%, sehingga peningkatannya sebesar 9,28%. 

Hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I 69,23% menjadi 85,71% pada siklus II.  
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antar siswa, b) kerjasama kelompok, c) aktivitas siswa 

dalam kelompok. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 

(PTK). Tindakan terdiri dari empat tahap yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Tiap 

siklus tindakan dilakukan dalam satu kali pertemuan 

dengan durasi waktu 2 x 45 menit. Penelitian tindakan 

kelas ini dilakukan di kelas XI IPA SMA 

Muhammadiyah 1 Prambanan Sleman dengan jumlah 

siswa 15 yang terdiri dari 6 siswa laki-laki dan 9 siswa 

perempuan. 

Waktu penelitian dilaksanakan pada semester II 

pada bulan Maret-April 2014. Teknik pengumpulan 

data meggunakan tes dan observasi. Instrumen yang 

digunakan yaitu soal post test dan lembar observasi 

aktivitas belajar siswa. Soal post test diberikan diakhir 

pembelajaran guna mengetahui pencapaian ranah 

kognitif siswa, sedangkan lembar observasi digunakan 

untuk mengetahui besarnya aktivitas siswa selama 

mengikuti proses belajar mengajar. 

Teknik analisis data yang diguakan adalah analisis 

secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif 

digunakan untuk menggambarkan keterlaksanaan 

rencana tindakan, menggambarkan pelaksanaan 

pembelajaran, dan mendeskripsikan aktivitas siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. Analisis kuantitatif untuk 

menganalisis pencapaian pemahaman siswa. Penelitian 

menggunakan model Snowball Throwing dikatakan 

berhasil jika aktivitas belajar siswa secara klasikal 

mencapai kategori baik sekali (≥80%) dan ketuntasan 

hasil belajar siswa secara klasikal mencapai ≥75%. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas dan 

hasil belajar siswa dengan menerapkan model Snowball 

Throwing setelah dilakukan dua siklus tindakan. Hasil 

aktivitas belajar secara klasikal pada siklus I sebesar 

86,75%. Angka tersebut sudah mencapai kategori 

aktivitas baik sekali, namun ketuntasan klasikal hasil 

belajar siswa pada siklus I masih dibawah 75% yang 

tertera pada Tabel 1. sehingga perlu dilakukan perbaikan 

pada tindakan berikutnya. 

Tabel 1. Perbandingan Hasil Aktivitas Belajar Siswa 

Siklus I dan Siklus II 

Indikator 
Siklus I 

(%) 

Siklus II 

(%) 

Kenaikan 

(%) 

1 89,74 92,86 3,12 

2 74,36 95,24 20,88 

3 96,15 100,00 3,85 

Jumlah 260,25 288,10 27,85 

Rata-rata 86,75 96,03 9,28 

 

Perbaikan dilakukan pada siklus II dengan 

menerapkan model Snowball Throwing. Hasil penelitian 

aktivitas belajar siswa pada siklus II meningkat sebesar 

9,28% yaitu dengan angka pencapaian aktivitas belajar 

klasikal 96,03%. Peningkatan juga terjadi pada hasil 

belajar siswa secara klasikal yaitu menjadi 85,71% siswa 

telah tuntas. Rata-rata nilai hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan dari siklus I 82,05 menjadi 

84,76 pada siklus II. Perbandingan hasil belajar siswa 

pada siklus I dan siklus II tertera pada Tabel 2. 

Tabel 2. Perbandingan Hasil Belajar Siswa Siklus I dan 

Siklus II 

Perbandingan 
Tindakan 

Siklus I Siklus II 

Persentase 

ketuntasan klasikal 

69,23 85,71 

Rata-rata kelas 82,05 84,76 

 

Simpulan 

Model Snowball Throwing pada pembelajaran 

biologi materi sistem ekskresi di kelas XI IPA SMA 

Muhammadiyah 1 Prambanan dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. 

 

Saran 

Peneliti mempunyai pandangan kedepan untuk 

instansi sekolah sebagai referensi dalam memilih dan 

menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran tertentu. 
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