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Abstrak 

     Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa 

siswa SMA masih beranggapan jika mata pelajaran matematika itu sulit. Akibatnya 

motivasi belajar siswa kurang efektif. Hal ini nampak dari tidak adanya keinginan siswa 

untuk belajar. 

     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran snowball 

throwing terhadap motivasi belajar siswa kelas XI. Dugaan awal yang diajukan pada 

penelitian ini adalah model pembelajaran snowball throwing dapat membuat motivasi 

belajar siswa menjadi lebih efektif. Semakin baik motivasi belajar yang dimiliki oleh 

siswa maka semakin baik pula hasil belajarnya. 

     Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah motivasi belajar siswa kelas XI 

IPS 1 di UPTD SMA Negeri 1 Ngadiluwih sebelum diberikan model pembelajaran 

Snowball Throwing? (2) Bagaimanakah  pelaksanaan  model pembelajaran Snowball 

Throwing pada materi statistika kelas XI IPS 1 di UPTD SMA Negeri 1 Ngadiluwih? 

(3)Apakah model pembelajaran snowball throwing efektif untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa pada materi statistika kelas XI IPS 1 di UPTD SMA Negeri 1 Ngadiluwih? 

     Penelitian ini menggunakan kuasi eksperimen dengan pengambilan sampel 

menggunakan metode probability sampling yaitu metode sampling yang setiap anggota 

populasi memiliki peluang sama untuk terpilih sebagai sampel. 

     Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 1 UPTD SMA Negeri 1 

Ngadiluwih yang terdiri atas 17 perempuan dan 11 laki-laki dari 28 siswa. Skala yang 

digunakan untuk mengukur motivasi belajar adalah skala likert.  

     Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi yang digunakan 

untuk mengetahui jumlah siswa kelas XI, lembar observasi yang digunakan untuk 

mengetahui bagaimana pelaksanaan model pembelajaran snowball throwing, angket yang 
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digunakan untuk mengetahui motivasi belajar siswa, dan tes/kuis yang digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. 

     Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan fasilitas program SPSS versi 21 

for windows. Teknik analisis data uji statistik t atau uji-t menunjukkan bahwa  t = 10,357 

>              , yang artinya model pembelajaran snowball throwing berpengaruh signifikan 

terhadap motivasi belajar siswa. Jadi hipotesis alternatif (  ) diterima. 

Kata Kunci: Snowball Throwing, Motivasi, Belajar, Statistika. 
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1. LATAR BELAKANG 

     Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai 

makhluk sosial manusia tidak dapat terlepas dari individu yang lain. 

Secara kodrati manusia akan selalu hidup bersama-sama, sehingga dapat 

terjadi berbagai bentuk komunikasi dan situasi. Dalam kehidupan 

semacam inilah terjadi sebuah interaksi. Di dalam sebuah interaksi 

tersebut terdapat berbagai informasi yang kita peroleh sehingga kita dapat 

mengetahui apa yang kita belum kita ketahui sebelumnya sehingga kita 

saling mengetahui informasi tersebut. Hal inilah yang disebut dengan 

belajar. 

     Belajar merupakan suatu proses perubahan yang cenderung menetap 

dan merupakan hasil dari pengalaman. Di dalam proses belajar mengajar 

terdapat suatu interaksi yaitu interaksi belajar mengajar. Interaksi belajar 

mengajar adalah interaksi yang terjadi dari tenaga pengajar yang 

melaksanakan tugas mengajar dengan warga belajar (siswa, anak 

didik/subjek belajar) yang sedang melaksanakan kegiatan belajar. Dari 

interaksi ini diharapkan para tenaga pengajar mampu memberikan dan 

memngembangkan motivasi pada siswa agar proses belajar benjadi lebih 

optimal. 

     Motivasi merupakan suatu dorongan untuk berubah menjadi lebih baik 

dari sebelumnya yang timbul karena rangsangan-rangsangan dari dalam 

maupun dari luar. Motivasi di dalam belajar sangat diperlukan karena 

motivasi merupakan pengarah untuk perbuatan belajar kepada tujuan yang 

jelas yang diharapkan dapat tercapai. 

     Salah satu masalah serius yang sering terjadi dalam proses belajar 

adalah adanya perasaan ragu pada diri siswa untuk menyampaikan 

permasalahan yang dialaminya dalam memahami materi pelajaran 
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khususnya pada mata pelajaran matematika. Matematika adalah induk 

ilmu pengetahuan dan salah satu pelajaran yang sangat penting dalam 

pendidikan karena hampir di setiap kegiatan kita sehari-hari tidak terlepas 

dari matematika. Meskipun matematika adalah mata pelajaran yang sangat 

penting akan tetapi banyak siswa yang menganggap bahwa matematika 

adalah mata pelajaran yang sangat sulit. Dari anggapan  siswa tersebut, 

maka akan berdampak pada motivasi belajar siswa yang menurun atau 

bahkan siswa tidak memiliki motivasi belajar sama sekali. 

     Dalam hal ini salah satu tugas guru adalah mengubah mindset siswa 

agar mata pelajaran yang diberikan mudah untuk dipahami dan tidak ada 

perasaan ragu pada diri siswa untuk menyampaikan permasalahan yang 

dialaminya dalam memahami materi pembelajaran. Guru sering 

mengalami kesulitan dalam menangani masalah ini. Oleh sebab itu 

diperlukan suatu model pembelajaran agar masalah ini dapat dipecahkan. 

     Pembelajaran Snowball Throwing adalah suatu model pembelajaran 

yang membagi siswa dalam beberapa kelompok, yang nantinya masing-

masing anggota kelompok membuat sebuah pertanyaan pada selembar 

kertas dan membentuknya seperti bola, kemudian bola tersebut dilempar 

ke siswa yang lain selama durasi waktu yang ditentukan, yang selanjutnya 

masing-masing siswa menjawab pertanyaan dari bola yang diperolehnya. 

Di dalam model pembelajaran ini terdapat unsur-unsur permainan yang 

menyebabkan metode ini lebih menarik perhatian siswa, sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar terutama di 

dalam bidang matematika. 

     Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang efektivitas model pembelajaran snowball 

throwing ini terhadap motivasi belajar siswa, karena berdasarkan Paktik 

Pengalaman Lapangan yang penulis lakukan di kelas XI UPTD SMA 

Negeri 1 Ngadiluwih, penulis melihat bahwa siswa kurang mempunyai 

motivasi untuk belajar. Hal ini bisa disebabkan karena anggapan mereka 
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bahwa matematika itu sulit dan model pembelajaran yang diberikan 

kurang membangkitkan motivasi belajar siswa. 

     Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui : (1) Motivasi belajar siswa 

sebelum diberikan model pembelajaran snowball throwing. (2) 

pelaksanaan model pembelajaran Snowball Throwing pada materi 

statistika. (3) Efektivitas model pembelajaran snowball throwing terhadap 

motivasi belajar siswa. 

 

2. METODE PENELITIAN 

     Penelitian ini dilakukan di UPTD SMA Negeri 1 Ngadiluwih dengan 

subjek penelitian adalah kelas XI IPS 1. Cara pengambilan sampel 

menggunakan metode probability sampling yaitu metode sampling yang 

setiap anggota populasi memiliki peluang sama untuk terpilih sebagai 

sampel. 

     Penelitian ini menggunakan penelitian kuasi eksperimen karena selain 

peneliti mengambil subjek penelitian pada manusia. Kondisi lingkungan 

yang dapat mempengaruhi hasil penelitian tidak dapat dikendalikan oleh 

peneliti sehingga hasil penelitian tidaklah murni dari 

eksperimen/percobaan yang dilakukan. Penelitian kuasi eksperimen 

berfungsi untuk mengetahui pengaruh atau efektivitas 

percobaan/perlakuan terhadap karakteristik subjek yang diinginkan oleh 

peneliti (Mulyatingsih, 2012: 85). Variabel bebas pada penelitian ini 

adalah model pembelajaran snowball throwing sedangkan variabel terikat 

pada penelitian ini adalah motivasi belajar. 

     Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu angket (kuesioner) 

berisikan tentang butir-butir pernyataan tentang motivasi belajar yang 

diberikan sebelum dan sesudah perlakuan agar peneliti mengetahui 

bagaimana perbedaan motivasi belajar sebelum diberi perlakuan dan 

sesudah diberi perlakuan, observasi digunakan untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan model pembelajaran snowball throwing 
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berlangsung, dokumentasi pada penelitian ini berbentuk data siswa yang 

digunakan untuk mengetahui jumlah siswa kelas XI, tes/kuis digunakan 

untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa dan dimaksudkan untuk 

mendukung hasil kesimpulan pada penelitian. Sebelum instrumen 

digunakan, terlebih dahulu diadakan penilaian pada lembar validasi yang 

dilakukan oleh ahli/validator, jika validator setuju dengan semua kriteria 

yang ditentukan sehingga butir telah sesuai/cocok dengan semua kriteria 

yang ditentukan, selanjutnya diadakan ujicoba instrumen. Uji coba 

instrumen digunakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas 

instrumen. Setelah dilakukan ujicoba, kemudian dilakukan uji prasyarat 

yaitu uji normalitas dan uji homogenitas yaitu untuk mengetahui apakah 

sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normalnatau 

tidak dan untuk mengetahui apakah populasi penelitian  mempunyai 

variansi sama atau tidak. Untuk uji normalitas peneliti menggunakan 

metode Lilliefors dengan syarat datanya tidak dalam distribusi frekuensi 

data bergolong. Sedangkan untuk uji homogenitas menggunakan uji Chi 

Kuadrat. Dari hasil uji diperoleh masing-masing kelompok berdistribusi 

normal, dan berasal dari populasi yang homogen. Perhitungan analisis data 

pada penelitian ini dibantu dengan menggunakan SPSS Versi21.

Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2 di bawah ini: 

Tabel 1: Hasil uji normalitas 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

nilai ,204 28 ,004 ,920 28 ,035 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Tabel 2: Hasil uji homogenitas 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,200
a
 17 ,723 
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Likelihood Ratio 18,223 17 ,375 

Linear-by-Linear 

Association 

,672 1 ,412 

N of Valid Cases 28   

a. 36 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,50. 

 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN KESIMPULAN 

     Prosedur uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t 

atau uji-t. Hasil perhitungan yang telah dilakukan disajikan dalam Tabel 4 

berikut. 

     Berdasarkan tabel 3, diperoleh bahwa data nilai untuk         angket 

sebesar 10,357 dan         sebesar 1,70. Karena t = 10,357 >              , 

maka    ditolak. Perhatikan kolom Sig.(2-tailed) pada tabel 3, 

menunjukkan bahwa sig = 0,000. Karena nilai sig = 0,000 <   = 5%, maka 

   ditolak. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Terdapat perbedaan antara motivasi sebelum perlakuan dan 

sesudah perlakuan 

b. t = 10,357 >              , maka    ditolak. 

c. Nilai sig = 0,000 <   = 5%, maka    ditolak. 

Tabel 3: Hasil Uji-t Angket Motivasi Belajar 

Paired Samples Statistics 

  

Mean  

 

N 

 

Std. Deviation 

Std. Eror  

Mean 

Pair      Postest 

            Pretest 

59,96 

 49,79 

28 

28 

9,686 

11,529 

1,830 

2,179 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig 

Pair 1        Postest & Pretest 28  ,894 ,000 
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Paired Samples Test 

 Paired Difference   

 

 

 

df 

 

 

 

Sig. (2-

tiled) 

Mean   

Std. 

Deviation 

 

Std. 

Eror 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 

 

 

t Lower  Upper  

Pair 1    

Postest&Pretest 

 

10,179 

 

5,200 

 

,983 

 

8,162 

 

12,195 

 

10,357 

 

27 

 

,000 

 

KESIMPULAN 

     Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab 

IV maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

a. Motivasi belajar siswa kelas XI IPS 1 di UPTD SMA Negeri 1 

Ngadiluwih sebelum diberikan model pembelajaran snowball throwing 

pada materi statistika kurang.  

b. Pelaksanaan Model Pembelajaran Snowball Throwing terhadap 

Motivasi Belajar Siswa Kelas XI IPS 1 di UPTD SMA Negeri 1 

Ngadiluwih pada Materi Statistika dapat Berjalan Dengan Baik 

c. Model Pembelajaran Snowball Throwing Lebih Efektif terhadap 

Motivasi Belajar Siswa Kelas XI IPS 1 UPTD SMA Negeri 1 

Ngadiluwih pada Materi Statistika 
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