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ABSTRAK 

 

Nailul Birro (D01212048). Implementasi Metode Snowball Drilling dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

PGRI 7 SEDATI, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya. 

Pembimbing: Drs. Sutiyono, MM. 

Berdasarkan observasi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, 

diperoleh informasi bahwa proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam dikelas 

menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi soal dan tugas, dan juga 

pembelajaran interaktif disekolah. Sehingga kebanyakan siswa aktif dalam proses 

belajar mengajar. Hal ini akan berdampak pada hasil belajar siswa dan meskipun 

begitu masih banyak siswa yang mengikuti remidi karena skor yang diperoleh 

kurang memenuhi standar ketuntasan minimum yang ditetapkan oleh sekolah 

yaitu 80. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan strategi pembelajaran yang 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Strategi yang diterapkan dalam pelitian 

ini adalah Metode Snowball Drilling. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan penerapan Metode Snowball Drilling untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas VIII A dan B pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Penelitian ini mengguanakan pendekatan kuantitatif, yang dilaksanakan di SMP 

PGRI 7 SEDATI. Penelitian ini dilakukan pada tanggal November 2015. Analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu: 1) 

Tehnik analisa data hasil observasi, 2) Analisa data hasil belajar siswa, dan 3) 

Analisa data hasil tes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Metode Snowball 

Drilling dapat meningkatkan hasil belajar siswa, meskipun belum mencapai 

100%. Pada kelas A pada siklus 1 hasil belajar siswa dilihat dari prosentase 

ketuntasan belajar klasikal mencapai 93,548% meningkat pada siklus 2 mencapai 

99,999%. Dan pada kelas B pada siklus 1 hasil belajar siswa dilihat dari 

prosentase ketuntasan belajar klasikal mencapai 93,103% meningkat pada siklus 2 

mencapai 96,551%. Sedangkan pada hasil tes juga mengalami peningkatan, 

berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan Metode 

Snowball Drilling dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII A dan B di 

SMP PGRI 7 SEDATI. 

 

 

 

 

 

 


