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ABSTRAK 

ARNO EKO YULIANTO : Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing 

Untuk Meningkatkan Ketrampilan Bertanya Dan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII Di SMP Negeri 1 

Prambon Pokok Bahasan Relasi Dan Fungsi  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa serta keterampilan bertanya 

siswa. Terutama pada materi relasi dan fungsi karea materi ini merupakan hal baru bagi siswa SMP. 

Hal ini terbukti dari hasil pengamatan pengajaran matematika di SMP Negeri 1 Prambon kabupaten 
Nganjuk. 

Permasalahan penelitian ini adalah ( 1 ) Apakah Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe 

snowball throwing pokok bahasan relasi  dapat meningkatkan keterampilan bertanya siswa kelas VIII 
di SMP Negeri 1 Prambon  tahun pelajaran 2015/2016?. ( 2 ) Apakah Penerapan Pembelajaran 

Kooperatif Tipe snowball throwing pokok bahasan relasi  dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas VIII di SMP Negeri 1 Prambon  tahun pelajaran 2015/2016?. 

 
Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengansubyek 

penelitian siswa kelas VIII SMPN 1 Prmbon. Penelitina ini dilaksanakan dalam dua siklus, 

menggunakan instrument berupa RPP, Soal Evaluasi, Angket keterampilan bertanya. 
 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Keterampilan bertanya siswa terhadap pembelajaran 

dengan  model snowball throwing pada materi relasi dan fungsi kelas VIII  SMP Negeri 1 prambon 
nganjuk  dapat dikatakan baik. Karena adanya peningkatan keterampilan bertanya antara siklus 1 yaitu 

24 rataan dan pada siklus 2 51 rataan.(2) Pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

snowball throwing pada materi relasi dan fungsi  kelas VIII  SMP Negeri 1 prambon nganjuk dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa rata-rata siklus 1 sebesar 
65,25 dan rata-rata siklus 2 sebesar 76,25 dengan prosentase ketuntasan siklus 1 sebesar 20% dan 

prosentase ketuntasan siklus 2 sebesar 80% 

 
Kata Kunci 

kooperatif, Snowball, keterampilan bertanya, hasil belajar, relasi dan fungsi 
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I. LATAR BELAKANG 

Salah satu materi matematika yang 

menjadi permasalahan dalam pembelajaran 

di bangku SMP adalah relasi dan fungsi. 

Relasi dan fungsi merupakan pelajaran baru 

bagi siswa yang duduk di bangku SMP. Hal 

ini dikarenakan pada pendidikan sekolah 

dasar, materi ini belum diajarkan. Karena 

materi ini merupakan hal baru bagi siswa, 

maka tidak heran jika banyak siswa yang 

mengalami kesulitan untuk memahami 

materi ini di kelas. Hal ini terbukti dari hasil 

pengamatan pengajaran matematika 

di SMPN 1 Prambon Kabupaten 

Nganjuk ditemukan beberapa kelemahan 

diantaranya adalah pada saat pembelajaran 

masih ada siswa yang belum bisa memahami 

atau mengerti perbedaan antara relasi dan 

fungsi. Sebagai contoh saat guru 

menanyakan apakah himpunan B ke A = {(1, 

2).(1, 3).(2, 4).(5, 6)} merupakan fungsi?. 

Dari hasil pengamatan masih banyak siswa 

yang tidak bisa membedakan fungsi dan 

relasi. Dan juga  hasil belajar matematika 

yang dicapai siswa masih rendah. Fakta 

tersebut ditunjukkan oleh nilai hasil belajar 

dalam pembelajaran Relasi siswa  SMPN 1 

Prambon Kabupaten Nganjuk adalah 56,50 

dan hal ini berarti masih di bawah kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) seperti yang 

ditetapkan oleh sekolah yang bersangkutan 

yaitu 75. Hal ini di pengaruhi oleh faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa khususnya pada siswa kelas VIII – 9 

 dalam pembelajaran matematika antara lain: 

1) keaktifan siswa kelas VIII – 9  dalam 

mengikuti pembelajaran masih belum 

tampak, 2) siswa jarang mengajukan 

pertanyaan, meskipun guru sering memberi 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

tentang hal-hal yang belum dipahami, 3) 

keaktifan dalam mengerjakan soal-soal 

latihan pada proses pembelajaran yang masih 

kurang, 4) siswa di kelas VIII – 9   juga 

kurang mampu menuliskan apa yang 

diketahui, ditanyakan dan menentukan rumus 

yang tepat untuk menyelesaikan masalah.  

Salah satu untuk mengatasi permasalahan 

di atas adalah penggunaan strategi mengajar, 

pemilihan strategi pembelajaran yang 

menarik dan dapat memicu siswa untuk ikut 

serta secara aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar yaitu model pembelajaran 

aktif. Pada dasarnya pembelajaran aktif 

adalah suatu pembelajaran yang mengajak 

peserta didik untuk belajar secara aktif. 

Dimana peserta didik di ajak untuk turut serta 

dalam proses pembelajaran, tidak hanya 

mental akan tetapi juga melibatkan fisik. 

Salah satu model pembelajaran aktif yang 

dapat mengatasi permasalahan tersebut yaitu 

strategi snowball throwing .  

Model kooperatif dengan metode 

Snowball Throwing merupakan 

pengembangan dari metode diskusi, dimana 

siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok 

yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk 

memecahkan sejumlah persoalan 
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matematika. Permasalahan ditulis dalam 

beberapa lembar kartu yang selanjutnya 

masingmasing ketua kelompok diminta untuk 

mengambil satu kartu secara acak dan 

mendiskusikan permasalahan yang sudah 

tersedia pada kartu tersebut dengan anggota 

kelompoknya. Sebagai tindak lanjutnya, 

beberapa orang siswa yang menjadi wakil 

dari masing-masing kelompok diminta untuk 

mengerjakan atau menjelaskan tentang solusi 

dari permasalahan yang didapatkannya. Pada 

sesi yang lain, ada kesempatan bagi setiap 

kelompok untuk saling mengajukan 

pertanyaan mengenai kesulitan-kesulitan 

yang dialami dalam memahami bahan ajar 

dengan menuliskan masalahnya dalam 

selembar kertas yang kemudian dibentuk 

seperti bola salju (snowball) dan dilemparkan 

kepada kelompok yang lain. 

Melalui pembelajaran kooperatif 

siswa saling ketergantungan positif, merasa 

tiap siswa berperan, bertanggung jawab, 

siswa mencari pengalaman sendiri dan 

langsung mengalami sendiri, berbuat sendiri 

akan mengembagkan seluruh aspek pribadi 

siswa, memupuk kerja sama yang harmonis 

di kalangan para siswa yang pada gilirannya 

dapat memperlancar kerja kelompok, siswa 

bekerja dan belajar berdasarkan minat dan 

kemampuan sendiri, sehingga sangat 

bermanfaat dalam rangka pelayanan 

perbedaan individu dan memupuk disiplin 

belajar dan suasana belajar yang demokratis. 

Memperhatikan dari keuntungan model 

snowball throwing diharapkan siswa menjadi 

aktif bekerja baik secara mandiri maupun 

berkelompok. (Sukertiasih,2008). Keaktifan 

bekerja akan mendorong peningkatan 

keterampilan bertanya 

Melihat latar belakang masalah 

tersebut peneliti terdorong untuk meneliti 

masalah tersebut dengan mengambil judul: 

”Penerapan Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Snowball throwing untuk 

meningkatkan ketrampilan bertanya dan 

hasil belajar siswa kelas VIII di SMP 

Negeri 1 Prambon  pada materi Relasi dan 

Fungsi” 

II. METODE 

Prosedur Penelitian 

Peneliti memakai Model Penelitian 

Tindakan Kelas yang Dikembangkan Oleh 

Kurt Lewin. Model Kurt Lewin menjadi 

acuan pokok atau dasar dari adanya berbagai 

model penelitian tindakan yang lain, 

khususnya PTK. Dikatakan demikian, karena 

dialah yang pertama kali memperkenalkan 

Action Research atau penelitian tindakan. 

Pelaksanaan penelitian tindakan adalah 

proses yang terjadi dalam suatu lingkaran 

yang terus-menerus. Ia menggambarkan 

penelitian tindakan sebagai serangkaian 

langkah yang membentuk spiral. 

Konsep pokok penelitian tindakan Model 

Kurt Lewin terdiri dari empat komponen, 

yaitu; a) perencanaan (planning), b) tindakan 

(acting),  
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c).pengamatan (observing), dan d) refleksi 

(reflecting). 

Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen Pengumpulan Data PTK : 

a. Lembar Pengamatan Keterampilan 

bertanya 

Lembar pengamatan ini digunakan 

untuk memperoleh data tentang aktivitas 

siswa selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung yang dilakukan pada setiap 

siklus berlangsung. Kegiatan pengamatan 

tersebut dilakukan  oleh pengamat yaitu 

teman sejawat. Pengamat tersebut 

menuliskan aspek yang muncul dengan 

memberi skor pada kolom yang sesuai 

selama kegiatan berlangsung. 

Adapun indikator keterampilan bertanya 

yang digunakan  untuk penyekoran 

Tabel 3.1 Indikator ketrampilan bertanya 

pada materi relasi 

No Jenis Jenis Pertanyaan 

1 Siswa bertanya tentang definisi 

relasi. 

2 Siswa bertanya bagaimana cara 

mendiskripsikan suatu relasi. 

3 

Siswa bertanya bagaimana cara 

menghubungkan daerah asal ke 

daerah hasil pada suatu relasi.   

4 

Siswa bertanya tentang bagaimana 

menggunakan suatu relasi pada 

diagram cartesius. 

5 Siswa bertanya cara menuliskan 

pasangan terurut daerah asal dan 

hasil pada suatu relasi. 

 

b. Tes Hasil Belajar Matematika  

Data tentang hasil belajar matematika 

berfungsi untuk melihat ketercapaian hasil 

belajar siswa sesuai dengan KKM yang telah 

ditetapkan (sesuai dengan keadaan sekolah, 

daerah, dan siswa). Perangkat tes hasil 

belajar tersebut yaitu kisi-kisi soal ulangan 

harian, naskah soal ulangan harian, dan kunci 

jawabannya. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Keterampilan bertanya 

Dari hasil analisis data menunjukkan 

bahwa. Pada hasil angket Ketrampilan 

bertanya bernilai sedang atau cukup, karena  

rata rata siswa mengajukan pertanyaan lebih 

dari 51 rataan pada tingkat klasifikasinya 

bernilai sedang .Nilai ini lebih tinggi dari 

hasil siklus 1 yaitu dengan 21 rataan. Hal ini 

sesuai dengan definisi keterampilan bertanya 

yang dikemukakan oleh Marno dan Idris 

yang mengemukakan bahwa. Keterampilan 

bertanya merupakan keterampilan yang 

digunakan untuk mendapatkan jawaban dari 

orang lain. Hampir seluruh proses evaluasi, 

pengukuran, penilaian, dan pengujian 

dilakukan melalui pertanyaan  

2. Hasil belajar  

Dalam mempertimbangkan tingkat 

kemampuan rata-rata peserta didik serta 

kemampuan sumber daya pendukung dalam 

penyelenggaraan pembelajaran, maka 
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ditetapkan kriteria ketuntasan secara klasikal 

dicapai jika 75% (Arifin, 1991:141) dari 

siswa dikelas tersebut telah mencapai nilai 

minimum. hasil belajar siswa telah 

memenuhi prosentase > 75% ketuntasan 

klasikal, sebanyak 80% siswa telah tuntas. 
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