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Abstrak 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan memperbaiki kondisi motivasional siswa 

dalam pembelajaran sejarah melalui snowball drilling. Metode itu dipilih sebagai 

tindakan paling efektif berdasarkan sifat penyajian sejarah di MTs yang menekankan 

sejarah deklaratif. Metode penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan siklus. Tiap 

siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Hasil penelitian 

adalah pada variabel  perhatian disetiap kelompok terjadi penurunan jumlah siswa yang 

melakukan pengulangan kesalahan. Dikelompok 1 dari  50% menjadi 15,79% dan di 

kelompok 2 dari 42,86% menjadi 15%. Seiring penurunan tersebut, disetiap kelompok 

terjadi peningkatan jumlah soal yang berhasil dijawab benar. Dikelompok 1 dari 60% 

menjadi 95% dan di kelompok 2 dari  70% menjadi 100%. Pada variabel percaya diri 

dan kepuasan terjadi peningkatan jumlah siswa yang menjawab benar hanya dalam 1 

kali kesempatan. Dikelompok 1 dari 50% menjadi 78,95% dan dikelompok 2 dari 

57,14% menjadi 90%. Peningkatan kondisi motivasional itu seiring dengan respon siswa 

yaitu 95% menyatakan senang belajar sejarah melalui snowball drilling.  Kondisi 

motivasional yang semakin baik tersebut berdampak pada peningkatan jumlah siswa 

tuntas belajar, yaitu dari 92,31% menjadi 97,5%. Secara umum dapat disimpulkan 

bahwa snowball drilling berhasil menciptakan iklim pembelajaran sejarah yang 

menyenangkan.  

     Kata-kata kunci: Perhatian, Percaya Diri,  Snowball Drilling 

 

Abstract 

Action research is aimed at improving the motivational conditions of students in 

learning history through snowball drilling. The method was chosen as the most effective 

actions based on the nature of the presentation of history in MTs that emphasize 

declarative history. The research method used is cycle approach. Each cycle includes 

planning, implementation, observation, and reflection. The results are at variable interest 

each group a significant number of students who are repeating a mistake. And on one of 

the 50% to 15.79% and in group 2 from 42.86% to 15%. With this decline, in every 

group there is an increase number of questions answered correctly were successful. And 

on one of the 60% to 95% and in group 2 from 70% to 100%. In confidence and 

satisfaction variables increase the number of students who answered correctly in just a 1 

time opportunity. And on 1 of the 50% to 78.95% and from 57.14% classed 2 to 90%. 

The increase was in line with the conditions of motivational student response that is 95% 

expressed love to learn history through snowball drilling. Conditions are getting better 

motivational impact on increasing the number of students pass the study, ie from 92.31% 
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to 97.5%. In general it can be concluded that the snowball drilling succeeded in creating 

a pleasant learning climate history. 

     Keywords: Attention, Confidence, Snowball Drilling 

 

A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang Masalah 

 

Evaluasi pembelajaran sejarah merupakan agenda rutin Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP) sejarah. Tujuannya adalah menilai efektivitas pembelajaran sejarah. 

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif fakta yang 

ditemukan di MTs Hasyim Asyari Sukodono adalah (1) pembelajaran sejarah terlalu 

menekankan memorisasi dan mengabaikan usaha pengembangan kemampuan intelektual 

lebih tinggi, (2) pembelajaran sejarah tidak relevan dengan kebutuhan dan minat siswa. 

(3) pembelajaran sejarah kurang menekankan konsep dan struktur peristiwa (4)  

pembelajaran sejarah dirasakan sebagai uraian fakta berupa urut-urutan tahun dan 

peristiwa , dan (5) beberapa materi sejarah yang disajikan tidak jauh berbeda dengan 

yang telah diterima  di sekolah dasar. Kesimpulannya, pembelajaran sejarah di MTs 

Hasyim Asyari Sukodono mempunyai masalah, yaitu siswa-siswa mengalami 

kejenuhan. Jenuh atau bosan adalah kondisi motivasional 

Berdasarkan survei, rasa bosan belajar sejarah di kalangan siswa MTs Hasyim Asyari 

disebabkan metode pembelajaran. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan 

latihan soal-soal (drilling). Kurang lebih 98,43% guru sejarah menggunakan metode 

ceramah dan 91,93% guru menggunakan metode latihan soal-soal. Hasil penelitian dari 

metode ceramah dan drill belum mencapai 100%.Karena metode ceramah dan drill 

kurang efektif untuk menciptakan kondisi motivasional yang menyenangkan dalam 

belajar sejarah.Mungkin dari metode snowball drilling bisa mencapai 100% untuk 

menarik perhatian siswa dan bisa menciptakan kondisi motivasional yang 

menyenangkan dalam belajar sejarah.  

Guru-guru sejarah di MTs Hasyim Asyari berpendapat bahwa metode ceramah dan 

latihan soal-soal sangat efektif. Metode ceramah mampu memberi informasi yang 

banyak dalam waktu yang singkat. Metode latihan soal-soal efektif menguatkan 

memorisasi atas sejumlah fakta sejarah yang telah diinformasikan sehingga siswa pada 

ujian akhir berpeluang menjawab dengan benar soal-soal sejarah yang hampir 80% 

berbentuk pilihan ganda. Metode latihan soal-soal juga dikembangkan sebagai upaya 

menjaga citra dan kewibawaan akademik sekolahnya. Faktor penyebabnya adalah 

banyak siswa MTs Hasyim Asyari mengikuti program belajar reguler di lembaga 

bimbingan belajar (LBB). LBB sebagai lembaga bimbingan tes dengan metode latihan 

soal-soal yang dikembangkannya berhasil menarik minat siswa belajar di lembaga 

tersebut. Pengalaman belajar di LBB berdampak pada sikap siswa MTs Hasyim Asyari, 

yaitu belajar di LBB lebih baik daripada belajar di sekolah. Metode latihan soal-soal 

yang disajikan di LBB menarik dan menyenangkan.  

Siswa MTs Hasyim Asyari berpendapat bahwa metode latihan soal-soal yang 

dikembangkan guru sejarah di sekolah kurang menarik. Mereka merasa takut kepada 
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guru jika tidak dapat menjawab benar. Siswa juga merasa malu kepada teman-temannya 

apabila dirinya menjawab salah, sebab seringkali siswa dimarahi guru jika berkali-kali 

jawaban yang diberikannya salah.  Akibatnya, siswa-siswa merasa bosan dan kurang 

bersemangat setiap kali mengikuti pelajaran sejarah.  

Secara harfiah, arti bosan adalah padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi 

memuat apapun. Dalam belajar, siswa sering mengalami peristiwa negatif ini. Bosan 

dapat membuat siswa merasa telah memubazirkan usahanya. Siswa yang mengalami 

kebosanan dalam belajar merasa seolah-olah pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh 

dari belajar tidak ada kemajuan. Siswa yang sedang dalam keadaan bosan sistem akalnya 

tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan dalam memproses item-item informasi 

atau pengalaman baru, sehingga kemajuan belajarnya seolah-olah “jalan di tempat”. 

Menurut Cross dalam Syah (2006 : 180) kebosanan dalam belajar disebabkan keletihan 

indera siswa, keletihan fisik siswa, dan keletihan mental siswa. 

Dalam konteks penelitian ini keletihan indera yang dialami siswa disebabkan 

penggunaan metode ceramah. Efektivitas informasi yang disampaikan guru melalui 

metode ini ditentukan oleh keterlibatan indera mata dan telinga siswa  secara optimal.                                                                                                                         

Sementara keletihan mental terjadi karena penggunaan metode latihan soal-soal. Metode 

pembelajaran itu selalu membawa siswa kepada situasi kompetitif yang ketat dan 

menuntut lebih banyak aktivitas berpikir  yang lebih berat. Menurut Kurt Lewin dalam 

Alwisol (2005 : 376), keletihan mental dalam pembelajaran pasti terjadi, sebab manusia 

sebagai pribadi senantiasa berada dalam lingkungan atau medan psikologis. Jika siswa 

berada pada medan psikologis yang tidak menyenangkan, maka siswa mengalami 

keletihan mental.  Kondsi psikis ini menjadi kendala tercapainya tujuan pembelajaran.  

Akibat keletihan mental, hasil belajar siswa MTs Hasyim Asyari pada mata pelajaran 

sejarah di akhir semester genap tahun pelajaran 2011/2012 menunjukkan hasil kurang 

memuaskan. Kurang lebih hanya 55% siswa tuntas belajar. Selebihnya, yaitu 45% siswa, 

dinyatakatan belum tuntas belajar sejarah. 

Keletihan mental merupakan kondisi motivasional. Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa kondisi tersebut merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan 

siswa dalam belajar. Walberg, dkk dalam Irawan (1997 : 42) menyimpulkan bahwa 

motivasi mempunyai kontribusi 11 sampai 20% terhadap prestasi belajar. McClelland 

menunjukkan bahwa motivasi mempunyai kontribusi sampai 64% terhadap prestasi 

belajar.  

Motivasi penting bagi siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Motivasi dapat 

diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. 

Motivasi adalah daya penggerak seseorang menjadi aktif. Dalam pembelajaran, motivasi 

merupakan hal essensial (Sardiman, 2005 : 84).  Hasil belajar menjadi optimal kalau ada 

motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan, makin berhasil pula pelajaran itu. 

Motivasi menentukan intensitas usaha belajar siswa. 

Fungsi motivasi  adalah (1) mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan ; (2) 

sebagai pengarah perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan ; (3) motivasi 

merupakan penggerak (Hamalik, 2004 : 161). Fungsi motivasi menunjukkan hubungan 

antara tiga komponen motivasi. Komponen itu adalah kebutuhan, dorongan, dan tujuan. 
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Inti motivasi adalah dorongan. Dorongan adalah kekuatan mental yang berorientasi pada 

pemenuhan kebutuhan atau pencapaian tujuan (terpenuhi kebutuhan). 

Menurut Mc.Clelland dalam Steers (1988 : 33), kebutuhan ada tiga motif. Motif-

motif itu adalah motif pribadi, motif instrumental, dan motif kultural. Motif pribadi 

meliputi kebutuhan prestasi (needs for achievement), kebutuhan afiliasi (needs for 

affiliation), dan kebutuhan kuasa (needs for power). Motif instrumental mencakup 

keberhasilan dalam mengerjakan suatu tugas dianggap sebagai langkah untuk mencapai 

keberhasilan lebih lanjut. Motif kultural menunjukkan apabila tujuan yang ingin dicapai 

konsisten atau sesuai dengan nilai yang dipegang suatu kelompok. Mengikuti pandangan 

Maslow, ada lima tingkatan kebutuhan manusia, yaitu (1) kebutuhan fisik ; (2) 

kebutuhan rasa aman ; (3) kebutuhan sosial ; (4) kebutuhan memperoleh harga diri ; dan 

(5) kebutuhan aktualisasi diri (Surya, 2004 : 91).  

Jika berpijak pada prinsip pembelajaran quantum, kepercayaan diri dan kepuasan 

merupakan emosi positif. Kondisi medan psikologis seperti itu dapat mengoptimalkan 

kerja otak. Kerja otak optimal melahirkan prestasi.  Prestasi yang diraih dapat 

menumbuhkan self esteem (harga diri), percaya diri dan kepuasan. Kondisi-kondisi 

motivasional yang telah diraih itu mendorong tumbuhnya kondisi motivasional yang 

lain, yaitu  perhatian yang lebih tinggi untuk mencapai kesuksesan selanjutnya (De 

Porter, 1999 : 41).  

Dalam rangka meningkatkan perhatian, percaya diri, dan kepuasan siswa-siswa MTs 

Hasyim Asyari dalam belajar sejarah, maka iklim pembelajaran sejarah yang 

menyenangkan perlu diciptakan. Alternatif tindakan yang dipilih adalah snowball 

drilling. Metode itu dipilih sebagai tindakan paling efektif berdasarkan sifat penyajian 

sejarah di MTs yang menekankan sejarah deklaratif. Sejarah seperti itu menyajikan 

pengetahuan faktual, bukan problematik (Suparno, 1997 : 56).  

Snowball drilling pada dasarnya sama dengan metode drill. Perbedaan terletak pada 

pola interaksi. Metode drill memposisikan guru sebagai subjek dan siswa sebagai objek, 

sehingga interaksi yang terjadi hanya antara guru dan siswa. Pada snowball drilling  

posisi guru sebagai fasilitator  dan siswa sebagai subjek, sehingga pola interaksi yang  

terjadi adalah antara guru dan siswa, serta siswa dengan siswa.  Perbedaan lain antara 

kedua metode adalah aspek teknis perolehan informasi. Informasi pada metode drill 

diperoleh siswa melalui pemberian guru, sementara informasi pada snowball drilling  

diperoleh siswa melalui trial and error.  

Snowball drilling secara sosial berimplikasi pada tumbuhnya sikap kooperatif.  

Metode tersebut mengandung unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Roger dan David 

Johnson dalam Lie (2004 : 31) mengatakan ada lima unsur dalam  pembelajaran 

kooperatif, yaitu (1) positive interdependence (saling ketergantungan positif) ; (2) 

personal responsibility (tanggung jawabperseorangan) ; (3) face to face promotive 

interaction ( interaksi promotif) ; (4) interpersonal skill (komunikasi antaranggota) ;  

dan (5) group processing (pemrosesan kelompok). 

Sifat-sifat yang terdapat pada snowball drilling merupakan manifestasi 4 pilar 

pendidikan yang telah ditetapkan UNESCO. Keempat pilar itu adalah belajar 

mengetahui (learning to know), belajar melakukan (learning to do), belajar hidup dalam 
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kebersamaan (learning to live together), dan belajar menjadi diri sendiri (learning to be) 

(Mulyasa, 2003 : 5).  

Demokratis, kooperatif, egaliter, konstruktif, dan partisipatif merupakan sifat-sifat 

yang selaras dengan hakikat pendidikan itu sendiri, yaitu memanusiakan manusia 

(humanisasi). Sifat humanis melahirkan  proses interaksi humanis, bukan mekanis. 

Pembelajaran humanis menyenangkan setiap pembelajar. Pembelajaran menyenangkan 

adalah medan atau iklim psikologis/emosi positif. Pembelajaran bernuansa emosi positif 

mendorong perhatian siswa belajar, menumbuhkan rasa percaya diri, dan memberi 

kepuasan belajar. 

 

2.  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan beberapa realitas yang ada pada latar belakang, fokus penelitian ini 

untuk menjawab sebagai berikut : 

a. Apakah metode snowball drilling dapat meningkatkan perhatian siswa terhadap 

mata pelajaran sejarah ? 

b. Bagaimana penerapan metode snowball drilling dalam pembelajaran sejarah ? 

 

3.  Tujuan Penelitian 

 

 Bertolak pada masalah penelitian yang telah di rumuskan di atas, maka tujuan yang 

hendak dicapai melalui penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut: 

a. Tujuan Umum yaitu menciptakan iklim pembelajaran sejarah yang menyenangkan       

dan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar sejarah. 

b. Tujuan khusus yaitu meningkatkan perhatiansiswa, menumbuhkan rasa percaya 

diri dan memberi kepuasan kepada siswa dalam belajar sejarah. 

 

B. Kajian Pustaka 

 

1. Definisi Snowball Drilling 

 

Snowball drilling adalah nama yang di berikan atas metode yang di hasilkan dari 

modifikasi metode drill. Istilah itu di kenal dalam literatur metode – metode 

pembelajaran. Selama ini yang tertulis dalam literatur metode snowball drilling di 

pergunakan untuk mendapatkan jawaban yang dihasilkan dari diskusi siswa secara 

bertingkat. 
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2. Pembelajaran Sejarah 

 

. Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan pada mata pelajaran sejarah. Di MTs mata 

pelajaran sejarah diberikan agar siswa memiliki kemampuan (1) memahami keterkaitan 

antara waktu, tempat dan kejadian ; (2) mengetahui masa lalu, memaknai masa kini, dan 

memprediksi masa depan ; (3) menghargai berbagai perbedaan serta keragaman sosial, 

kultural, agama, etnis, dan politik dalam masyarakat dari pengalaman belajar sejarah. 

Mata pelajaran sejarah yang diberikan kepada siswa MTs adalah sejarah deskriptif 

naratif. Substansi sejarah lebih sebagai pengetahuan deklaratif yaitu  pengetahuan 

mengenai fakta-fakta sejarah, bukan mengenai struktur peristiwa sejarah.  

Substansi mata pelajaran sejarah yang diberikan kepada siswa  MTs bersifat  

normatif. Artinya, substansi kesejarahan  dipilih menurut ukuran nilai dan makna yang 

sesuai dengan tujuan yang bersifat normatif  dan relevan dengan tujuan pendidikan. 

Berkait dengan itu maka mata pelajaran sejarah di tingkat satuan pendidikan menengah 

pertama memiliki misi yaitu pendidikan nilai, pendidikan kemanusiaan, pendidikan 

untuk tujuan pembinaan moralitas, jati diri, nasionalisme dan identitas bangsa.  

Substansi mata pelajaran sejarah yang disajikan kepada siswa-siswa  MTs Hasyim 

Asyari Sukodono kelas VII D adalah “Proses perkembangan agama, kebudayaan, politik 

dan pemerintahan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Budha serta peninggalannya”. 

Dalam 2 siklus PTK sub materi yang diberikan adalah: 

1. Perkembangan budaya Hindu-Budha dan persebarannya ke wilayah Indonesia 

berdasarkan bukti-bukti arkeologis. 

2. Kronologi perkembangan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Budha di 

berbagai wilayah di Indonesia. 

Standar kompetensi yang hendak dicapai adalah siswa memiliki kemampuan 

menguraikan perjalanan bangsa Indonesia pada masa Hindu-Budha. Kompetensi dasar 

yang ingin dicapai adalah  

1. Kemampuan menguraikan proses perkembangan budaya Hindu-Budha dan 

persebarannya ke wilayah Indonesia berdasarkan bukti-bukti arkeologis. 

2. Kemampuan menjelaskan secara kronologi perkembangan kerajaan-kerajaan yang 

bercorak Hindu-Budha di berbagai wilayah di Indonesia. 

 

C. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian tindakan kelas ini menggunakan pendekatan siklus. Tiap siklus 

meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan  refleksi. Tahap perencanaan 

meliputi kegiatan penyusunan bahan ajar, media pembelajaran, paket soal, dan 

instrumen pemantauan tindakan. Intrumen itu terdiri dari catatan lapangan, skoring 

penilaian, dan angket.  

1. Sumber Data dan Data Penelitian 

Tahap pelaksanaan tindakan diawali dengan kegiatan pemberian materi sejarah 

kepada siswa kelas VII D MTs Hasyim Asyari. Materi tersebut adalah ”proses 

perkembangan agama, kebudayaan, politik, dan pemerintahan kerajaan-kerajaan yang 
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bercorak Hindu-Budha serta peninggalannya”. Pemberian materi bertujuan agar siswa 

mendapat fakta sejarah sebanyak-banyaknya. Tindak lanjut penyampaian materi adalah 

penguatan. Metode yang dipakai adalah snowball drilling.  

Pelaksanaan snowball drilling  diawali dengan kegiatan pembagian kelompok. Siswa 

kelas VII D berjumlah 40 orang dibagi  menjadi 2 kelompok. Tiap kelompok 

beranggotakan 20 orang. Snowball drilling  dilaksanakan di kelompok pertama pada jam 

pertama pelajaran dan di kelompok kedua pada jam kedua pelajaran. Tujuan dari 

pembagian kelompok adalah melihat akselerasi kedua kelompok itu menyelesaikan soal-

soal dalam waktu 1 x 40 menit.  

Setelah pembagian kelompok, guru sejarah menjelaskan kepada siswa tentang tata 

cara menjawab soal-soal. Tata caranya sebagai berikut: 

1. Setiap siswa harus memberi tanda (v) dan tanda (x) pada lembar skoring penilaian 

yang telah diterimanya. Tanda (v) dibubuhkan pada item soal yang dijawab benar 

dan tanda (x) dibubuhkan pada item soal yang dijawab salah oleh teman-temannya 

yang mendapat giliran menjawab. 

2. Setiap siswa juga harus mencatat nama-nama temannya yang mendapat 

kesempatan menjawab item-item soal pertanyaan. 

3. Di akhir suatu putaran yang ditandai oleh giliran siswa menjawab soal nomor 20 

(soal terakhir), setiap siswa diminta untuk mengidentifikasi nomor-nomor soal 

yang belum dijawab dengan benar oleh teman-temannya yang mendapat giliran 

menjawab. Di samping itu setiap siswa diwajibkan memberi nilai kepada teman-

temannya yang telah mendapat giliran menjawab.  

4. Setiap siswa yang telah berhasil menjawab benar suatu item pertanyaan 

diwajibkan menunjuk teman lainnya yang belum mendapat giliran untuk 

menjawab soal berikutnya. Siswa yang belum berhasil menjawab  benar suatu item 

pertanyaan diberi kesempatan untuk menjawab soal berikutnya, hingga siswa itu 

berhasil menjawab dengan benar pertanyaan pada suatu nomor soal. 

5. Siswa harus menuliskan jumlah putaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 20 

soal dalam waktu 1 x 40 menit.  

Setelah penjelasan tersebut di atas, guru mulai memberikan drilling. Seiring 

pelaksanaan drilling dengan menggunakan snowball, observasi dilaksanakan. 

Pengamatan difokuskan pada guru dan siswa. Pengamatan terhadap guru difokuskan 

pada tindakan guru menerapkan metode snowball drilling. Pengamatan terhadap siswa 

difokuskan pada aspek perhatian, percaya diri, dan kepuasan. 

 Pengamatan terhadap aspek perhatian difokuskan pada jumlah siswa yang 

melakukan pengulangan kesalahan dan jumlah soal yang dijawab benar. Pengulangan 

kesalahan meliputi pengulangan soal pada suatu nomor yang telah dijawab benar dan 

pengulangan soal pada suatu nomor yang dijawab salah. Aspek perhatian juga 

difokuskan pada kesalahan teknis pengisian skoring penilaian. Pengamatan terhadap 

aspek percaya diri dan kepuasan difokuskan pada jumlah siswa yang hanya 

membutuhkan 1 kali kesempatan menemukan jawaban benar serta jumlah siswa tuntas 

belajar.  
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Setelah data dikumpulkan dari pengamatan selama pelaksanaan tindakan, tahap 

selanjutnya adalah refleksi. Refleksi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan snowball drilling menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan, 

yaitu memperbaiki kondisi motivasional siswa yang meliputi perhatian, percaya diri, dan 

kepuasan. Sebagai tolok ukur keberhasilan adalah sebagi berikut: 

1. Jumlah putaran yang dibutuhkan siswa menyelesaikan suatu paket soal, dinyatakan 

efektif jika dalam waktu 1 x 40 menit siswa berhasil menyelesaikan 1 paket soal 

yang berisi 20 soal hanya dalam sekali putaran.  

2. Ketercapaian jumlah soal yang berhasil dijawab benar dalam waktu 1 x 40 menit, 

dinyatakan efektif  jika siswa-siswa berhasil menjawab dengan benar 1 paket soal 

yang berisi 20 soal  minimal 90 %.  

3. Minimal 80 % siswa merasa percaya diri  dan memperoleh kepuasan. 

4. Kurang dari 15%  siswa yang  melakukan pengulangan kesalahan. 

5. Minimal 95% siswa tuntas belajar.  

Jika pada suatu siklus snowball drilling belum mencapai tingkat keberhasilan 

minimal sebagaimana yang telah ditetapkan di atas maka pelaksanaan penelitian 

dilanjutkan ke siklus berikutnya.  

 

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

 

Pada siklus ke-1, tabel 1 menunjukkan kelompok pertama dan kedua membutuhkan 2 

kali putaran untuk menjawab soal-soal dengan benar. Dalam 2 kali kesempatan itu, 

kedua  kelompok belum berhasil menjawab dengan benar seluruh item soal berjumlah 

20. Kelompok pertama hanya mampu menjawab 60% soal dengan benar atau 12 soal. 

Kelompok kedua menjawab 70% soal dengan benar atau 14 soal. Berdasarkan jumlah 

soal yang dijawab benar itu, kelompok kedua lebih akseleratif jika dibandingkan dengan 

kelompok pertama. Artinya, jumlah soal yang dijawab benar oleh kelompok kedua lebih 

banyak daripada kelompok pertama. Dalam konteks trial and error sebagai mekanisme 

menemukan jawaban benar dalam metode snowball drilling, maka dapat dikatakan 

kelompok pertama lebih banyak melakukan kesalahan daripada kelompok kedua. 

Akibat banyak melakukan kesalahan, ada 40% soal belum terjawab oleh kelompok 

pertama dan 30% oleh kelompok kedua. Berdasarkan hasil analisis tingkat kesulitan 

soal, soal-soal yang belum berhasil dijawab itu adalah  soal yang tergolong memiliki 

derajat kesulitan tinggi. Dengan demikian, semakin banyak kesalahan yang dilakukan 

oleh kedua kelompok dalam menemukan jawaban benar, semakin banyak pula putaran 

yang dibutuhkan. 

Kedua kelompok belum mencapai  standar yang telah ditetapkan, yaitu minimal 

dalam waktu 1 x 40 menit setiap kelompok harus menyelesaikan soal dengan benar 

minimal 90% (lihat indikator keberhasilan). Faktor penyebab kurang optimalnya 

pencapaian standar itu adalah masih banyaknya pengulangan kesalahan yang dilakukan 

siswa. Tabel 2 menunjukkan di kelompok pertama 6 siswa atau 50%  melakukan 

pengulangan kesalahan dari 12 siswa di kelompok ini yang telah berhasil menjawab 

soal-soal dengan benar. Dikelompok kedua ada 6 siswa yang mengulangi kesalahan atau 
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42,86% dari 14 siswa dikelompok ini yang sudah berhasil menjawab soal-soal dengan 

benar. Hasil itu belum mencapai standar yang diharapkan yaitu toleransi pengulangan 

kesalahan kurang dari 15 % (lihat indikator keberhasilan). Berdasarkan hasil 

pengamatan, fakta pengulangan kesalahan menunjukkan bahwa siswa masih kurang 

cermat dan kurang bersikap kooperatif. Pengulangan kesalahan meliputi pengulangan 

soal yang telah terjawab, teknis pengisian skoring penilaian, dan pengulangan jawaban 

salah.  Seharusnya pengulangan soal yang telah dijawab dan pengulangan jawaban salah 

tidak terjadi,  sebab sifat kooperatif yang dikembangkan dalam metode snowball drilling 

memberi keuntungan kepada siswa lainnya. Artinya, siswa yang memperhatikan secara  

cermat dan kooperatif  tidak akan mengulangi kesalahan atas nomor soal maupun 

jawaban yang telah diberikan oleh siswa lainnya.  

Jika dilihat dari ketiga jenis pengulangan kesalahan, maka pengulangan kesalahan 

pada pengisian skoring penilaian banyak terjadi. Hal itu menunjukkan bahwa  siswa 

belum memahami teknis pengisian skoring penilaian yang benar. Faktor penyebabnya 

adalah guru masih belum optimal memahami metode snowball drilling, sehingga dalam 

memberikan penjelasan teknis pengisian skoring masih ragu-ragu.  Akibatnya, ketika 

snowball drilling berproses dalam pembelajaran, tetap banyak siswa saling bertanya 

untuk memperoleh kejelasan tentang teknis pengisian skoring penilaian yang benar 

daripada memperhatikan soal-soal yang sedang dijawab teman-temannya. Perhatian 

siswa terhadap soal-soal yang sedang dibaca dan dijawab teman-temannya  menjadi 

tidak optimal, akibatnya pengulangan kesalahan pada nomor soal yang telah dijawab 

maupun pada opsi jawaban salah yang dipilih temannya terjadi. Banyaknya pengulangan 

kesalahan berdampak pada efektifivas.  

Aspek perhatian berdampak pada kondisi motivasional lainnya, yaitu  kepuasan  dan 

rasa percaya diri. Karena kurang perhatian, banyak siswa gagal menjawab soal dengan 

benar hanya dalam 1 kali kesempatan.  Aspek kepuasan dan rasa percaya diri secara 

kuantitatif dapat dilihat dari banyaknya kesempatan yang dibutuhkan siswa menjawab 

soal dengan benar. Semakin sedikit jumlah kesempatan yang dibutuhkan untuk 

menjawab soal dengan benar, semakin tumbuh kepuasan dan rasa percaya diri siswa. 

Artinya, dengan hanya satu kali kesempatan saja mereka berhasil menjawab soal dengan 

benar, apalagi jika mereka diberi kesempatan sebanyak-banyaknya maka semakin 

banyak soal pula yang akan berhasil mereka jawab dengan benar.  

Tabel  3 menunjukkan di kelompok pertama 50% siswa berhasil menjawab dengan 

benar hanya dalam 1 kali kesempatan, 33% siswa membutuhkan 2 s.d 4 kali 

kesempatan, dan 17% membutuhkan 5 kali kesempatan untuk menemukan jawaban yang 

benar. Di kelompok kedua 57,14% siswa hanya membutuhkan 1 kali kesempatan 

menemukan jawaban yang benar, 36% siswa membutuhkan 2 s.d 4 kali kesempatan, dan 

7% siswa  membutuhkan 5 kali kesempatan. Jika dilihat dari keseluruhan siswa yang 

berhasil menjawab benar dalam 1 kali kesempatan, maka metode snowball drilling baru 

berhasil menumbuhkan kepuasan dan rasa percaya diri  kepada 35% siswa. Hal itu 

berarti metode snowball drilling  yang diharapkan dapat memberi kepuasan dan 

kepercayaan diri minimal kepada 80% siswa  belum tercapai.  
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Masih banyaknya siswa yang melakukan pengulangan kesalahan dan masih sedikit 

siswa yang mampu menjawab dengan benar dalam 1 kali kesempatan, pada siklus ke-1 

metode snowball drilling hanya berhasil memberikan kesempatan kepada 26 siswa 

menjawab soal-soal dan sisanya 14 orang belum mendapat giliran menjawab. Dari 26 

orang itu di kelompok pertama 12 orang dan kelompok kedua 14 orang. Jadi, dari 40 

siswa snowball drilling baru efektif memberikan kesempatan kepada 65% siswa 

menjawab soal-soal. Efektivitas snowball drilling sangat bergantung pada kecepatan 

siswa menemukan jawaban benar hanya dalam 1 kali kesempatan dan intensionalitas 

atau perhatian siswa yang sangat besar.  

Berdasarkan hasil tes yang diberikan kepada siswa-siswa yang telah mendapat giliran 

menjawab soal, snowball drilling belum menunjukkan dampak positif bagi pencapaian 

prestasi belajar. Tabel 4 menunjukkan dari 26 orang yang mendapat giliran menjawab 

soal-soal, 14 orang atau  53,85% siswa termasuk dalam kategori sangat baik ; 9 orang 

atau 34, 62% tergolong kategori baik ; 1 orang atau 3,85% termasuk cukup ; dan 2 orang 

atau 7,69% tergolong kurang.  Jika merujuk pada standar ketuntasan belajar minimal 

secara individual yang berlaku di MTs Hasyim Asyari Sukodono adalah 70,  maka 

dengan menggunakan metode snowball drilling masih ada 7,69% siswa yang belum 

tuntas atau 92,31% siswa sudah tuntas belajar. Fakta itu masih di bawah standar yang 

telah ditetapkan yaitu minimal 95% siswa tuntas belajar. 

Seperti halnya siklus ke-1, pada siklus ke-2 masing-masing kelompok masih 

membutuhkan 2 kali putaran untuk menjawab soal-soal dengan benar. Tabel 1 

menunjukkan dalam 2 kali kesempatan itu kelompok pertama berhasil menjawab benar 

sebanyak 19  soal dari 20 soal yang tersedia atau 95%. Kelompok kedua secara 

keseluruhan berhasil menjawab benar sebanyak 20  soal dari 20 soal yang tersedia atau 

100%. Hasil tersebut telah mencapai standar yang telah ditetapkan, yaitu minimal dalam 

waktu 1 x 40 menit setiap kelompok harus menyelesaikan soal dengan benar minimal 

90% (lihat indikator keberhasilan).  

Peningkatan jumlah siswa yang berhasil menjawab benar dalam waktu yang telah 

ditetapkan banyak disebabkan oleh semakin minimalnya jumlah siswa yang melakukan 

pengulangan kesalahan. Jika pada siklus ke-1 di kelompok pertama maupun kedua 

terdapat 6 siswa melakukan pengulangan kesalahan, maka pada siklus ke-2 di kelompok 

pertama maupun kedua hanya terdapat 3 siswa saja yang melakukan pengulangan 

kesalahan (lihat tabel 2). Kecenderungan positif itu signifikan dengan semakin 

meningkatnya kemampuan dan keterampilan guru menerapkan metode snowball 

drilling.  

Semakin sedikit jumlah siswa yang melakukan pengulangan menunjukkan semakin 

meningkatnya perhatian siswa.  Tabel 2 menunjukkan di kelompok pertama kurang lebih 

15,79% siswa melakukan pengulangan kesalahan dan kelompok kedua 15% siswa 

melakukan pengulangan kesalahan. Semakin minimnya jumlah siswa yang melakukan 

pengulangan kesalahan, semakin meningkat pula jumlah siswa yang mampu menjawab 

soal dengan benar hanya dalam waktu 1 kali kesempatan. Tabel 3 menunjukkan di 

kelompok pertama ada 15 siswa atau 78,95% yang berhasil menjawab benar  dalam 1 

kali kesempatan. Kelompok kedua ada 18 orang atau 90%.  
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Semakin sedikit jumlah siswa yang melakukan pengulangan kesalahan dan semakin 

banyak siswa yang mampu menjawab dengan benar dalam 1 kali kesempatan, maka 

pada siklus ke-2 metode snowball drilling berhasil memberikan kesempatan kepada 39 

siswa . Tabel 3 menunjukkan dari 39 orang itu di kelompok pertama 19 orang dan 

kelompok kedua 20 orang. Jadi, dari 40 siswa snowball drilling sudah efektif 

memberikan kesempatan kepada 97,5% siswa menjawab soal-soal. Fakta itu 

menunjukkan bahwa efektivitas snowball drilling sangat bergantung pada kecepatan 

siswa menemukan jawaban benar hanya dalam 1 kali kesempatan dan intensionalitas 

atau perhatian siswa yang sangat besar.  

Berdasarkan hasil tes yang diberikan kepada siswa-siswa yang telah mendapat giliran 

menjawab soal, snowball drilling telah menunjukkan dampak positif bagi pencapaian 

prestasi belajar.  Merujuk tabel 4 dari 39 orang yang mendapat giliran menjawab soal-

soal, 34 orang atau  87,18% siswa termasuk dalam kategori sangat baik ;  3 orang atau 

7,69% termasuk baik, dan 5,13% tergolong cukup. Berdasarkan standar ketuntasan 

belajar minimal secara individual yang berlaku di MTs Hasyim Asyari Sukodono  

adalah 70,  maka dengan menggunakan metode snowball drilling ketuntasan belajar 

sejarah tercapai, yaitu 97,5%. 

Peningkatan jumlah siswa dalam berbagai kondisi motivasional seperti perhatian, 

percaya diri, dan kepuasan serta hasil tes belajar signifikan dengan respon yang 

diberikan siswa terhadap pembelajaran sejarah dengan menggunakan metode snowball 

drilling  Siswa memberi respon positif. Tebel 5 menunjukkan 95%  siswa menyatakan 

senang dengan snowball drilling dan hanya 5% siswa menyatakan tidak senang.  

Beberapa alasan yang dikemukakan adalah (1) suasana kelas menjadi nyaman ; (2) soal-

soal ulangan sesuai dengan yang diajarkan ; (3) banyak hal baru yang belum pernah atau 

jarang dialami siswa yaitu melakukan penilaian sendiri.  

 

Simpulan 

Berbagai hasil penelitian yang di peroleh berdasarkan fakta pembelajaran sejarah di 

MTs Hasyim Asyari Sukodono adalah siswa banyak mengalami kejenuhan yang 

disebabkan oleh faktor metode pembelajaran. Metode yang selama itu di gunakan adalah 

metode ceramah dan drill. Kurang lebih 100% guru sejarah menggunakan metode 

ceramah dan 100% guru menggunakan metode drill. Metode ceramah dan drill 

meskipun dianggap guru sejarah sebagai metode efektif untuk menyajikan fakta-fakta 

sejarah namun kenyataanya metode-metode itu kurang efektif untuk menciptakan 

kondisi motivasional yang menyenangkan dalam belajar sejarah. 

Berbeda dengan metode snowball drilling  yang mempunyai prinsip bahwa belajar 

adalah dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa. Metode pembelajaran ini memposisikan 

guru sebagai fasilitator belajar dan siswa sebagai subyek belajar. Posisi demikian 

memberi kesempatan kepada siswa lebih partisipatif, dinamis, dan konstruktif dalam 

belajar. 
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Metode snowball drilling efektif untuk memperbaiki kondisi motivasional siswa 

mempelajari sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode tersebut berhasil 

menarik perhatian siswa, menumbuhkan percaya diri, memberi kepuasan dan respon 

positif yaitu siswa senang. Dalam rangka optimalisasi kondisi motivasional siswa dalam 

pembelajaran sejarah, guru dalam menerapkan metode snowball drilling sebaiknya 

1. Menguasai teknik metode snowball drilling. Hal ini dimaksudkan agar 

pengulangan kesalahan pengisian skoring penilaian tidak terjadi, sehingga perhatian 

siswa sepenuhnya terfokus pada soal-soal dan jawaban yang diberikan oleh siswa 

lainnya. Dengan demikian, pengulangan nomor soal dan jawaban salah tidak terjadi.  

2. Merancang soal sesuai dengan tingkat kesulitan yang proporsional. Sesuai prinsip 

snowball, semakin cepat siswa menemukan jawaban benar, semakin banyak pula soal 

yang mereka dapatkan. Jika guru merancang jumlah soal yang sulit lebih banyak 

daripada soal dengan tingkat kesulitan sedang dan mudah, maka siswa membutuhkan 

kesempatan yang lebih banyak pula untuk menemukan jawaban benar.  Hal itu berarti, 

semakin sedikit  jumlah soal yang mereka dapatkan. Kondisi tersebut dapat 

mengakibatkan siswa tidak percaya diri atas kemampuannya dan tidak mendapat 

kepuasan dari pembelajaran yang dialaminya. Dampaknya, perhatian siswa terhadap 

mata pelajaran sejarah menjadi tidak optimal.  
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