
ARTIKEL

PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF
TIPE SNOWBALL THROWING DALAM MENINGKATKAN HASIL

BELAJAR SISWA KELAS VII SMPN 8 KEDIRI PADA POKOK
BAHASAN SIFAT-SIFAT SEGIEMPAT

EFFECT OF APPLICATION OF COOPERATIVE LEARNING MODEL
SNOWBALL THROWING TYPE IN IMPROVING LEARNING RESULTS

STUDENT CLASS VII SMPN 8 KEDIRI ON SUBJECT TOWARDS
NON-FOURTH PROPERTIES

Oleh:

FLORENSIA YENSSY FAOT

12.1.01.05.0189

Dibimbing oleh :

1. Dr. Suryo Widodo, M.Pd.

2. Lina Rihatul Hima S.si., M.Pd.

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

TAHUN 2017

Simki-Techsain Vol. 01 No. 06 Tahun 2017 ISSN : XXXX-XXXX



Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

FLORENSIA YENSSY FAOT | 12.1.01.05.0189
FKIP – Pendidikan Matematika

simki.unpkediri.ac.id
|| 1||

SURAT PERNYATAAN

ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Florensia Yenssy Faot

NPM : 12.1.01.05.0189

Telepon/HP : 081333904831

Alamat Surel (Email) : rensifaot@gmail.com

Judul Artikel : Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif

Tipe Snowball Throwing Dalam Meningkatkan Hasil

Belajar Siswa Kelas VII SMPN 8 Kediri Pada Pokok

Bahasan Sifat-Sifat Segiempat

Fakultas – Program Studi : FKIP/Pendidikan Matematika

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Nusantara PGRI Kediri

Alamat Perguruan Tinggi : Jln. Kh. Achmad Dahlan No 76

Dengan ini menyatakan bahwa :

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan

bebas plagiarisme;

b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari

ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain,

saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui Kediri, 06 Agustus 2017

Pembimbing I

Dr. Suryo Widodo, M.Pd.
NIDN. 0002026403

Pembimbing II

Lina Rihatul Hima, S.Si., M.Pd.
NIDN. 0730128505

Penulis,

Florensia Yenssy Faot
NPM. 12.1.01.05.0189

Simki-Techsain Vol. 01 No. 06 Tahun 2017 ISSN : XXXX-XXXX



Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

FLORENSIA YENSSY FAOT | 12.1.01.05.0189
FKIP – Pendidikan Matematika

simki.unpkediri.ac.id
|| 2||

PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE SNOWBALL

THROWING DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS VII SMPN 8

KEDIRI PADA POKOK BAHASAN SIFAT-SIFAT SEGIEMPAT

FLORENSIA YENSSY FAOT
12.1.01.05.0189

FKIP – Pendidikan Matematika
Email: rensifaot@gmail.com

Dr. Suryo Widodo, M.Pd.1 dan Lina Rihatul Hima, S.Si., M.Pd.2

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi masih rendahnya hasil belajar matematika siswa yang
diakibatkan karena dalam mengajar guru masih sering menggunakan metode-metode klasik seperti
ceramah dan tanya jawab yang memicu kejenuhan siswa ketika mengikuti pelajaran sehingga siswa
kurang aktif dan kreatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan guru dalam
menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe snowbal throwing pada siswa kelas VII SMPN 8
Kediri pada pokok bahasan sifat-sifat segiempat, mendeskripsikan aktivitas siswa dalam pembelajaran
kooperatif tipe snowball throwing pada siswa kelas VII SMPN 8 Kediri pada pokok bahasan sifat-sifat
segiempat, mengetahui hasil belajar siswa sebelum penerapan model pembelajaran kooperatif tipe
snowball throwing pada siswa kelas VII SMPN 8 Kediri pada pokok bahasan sifat-sifat segiempat,
mengetahui hasil belajar siswa sesudah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe snowball
throwing pada siswa kelas VII SMPN 8 Kediri pada pokok bahasan sifat-sifat segiempat, mengetahui
apakah terdapat pengaruh hasil belajar siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif
tipe snowball throwing pada siswa kelas VII SMPN 8 Kediri pada pokok bahasan sifat-sifat
segiempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan subyek penelitian kelas VII-K
SMPN 8 Kediri Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan desain penelitian One-Group Pretest-Postest
Group Design. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah Kemampuan guru dalam menerapkan model
pembelajaran Snowball Throwing dengan prosentase 81,48% dengan kategori sangat aktif, Aktivitas
siswa dalam mengikuti pembelajaran kooperatif tipe Snowbal Throwing aktif, hasil belajar siswa
sangat rendah sebelum penerapan model pembelajaran snowball throwing memiliki rata-rata 54,8 dari
35 siswa, Hasil belajar cukup baik setelah penerapan model Snowball Trowing dengan rata-rata 78,6
dari 35 siswa, terdapat pengaruh hasil belajar sesudah penerapan model Snowball Trowing dengan
sig.(2-tailed)= 0.000 < 5%

Kata kunci: Pengaruh, Kooperatif, Snowball Throwing, Hail Belajar, Segiempat.

I. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional terutama Bab I Pasal

1 ayat (1) menyatakan bahwa “Pendidikan

adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara

aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa dan negara.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan

guru matematika kelas VII SMPN 8 Kediri
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menyatakan bahwa SMPN 8 Kediri

merupakan salah satu SMP Negeri di

Kediri yang pembelajarannya

menggunakan kurikulum 2013 yang

mengedepankan aspek secara keagamaan

dan kehidupan sehari-hari secara

konseptual. Hal inilah yang menjadi

kendala bagi guru dan siswa yang dituntut

untuk memiliki pengetahuan dan sumber

belajar yang luas. Selain itu,berdasarkan

pengamatan peneliti, pembelajaran

matematika di SMPN 8 Kediri ini masih

bersifat konvensional. Dalam mengajar

guru masih sering menggunakan metode-

metode klasik seperti ceramah dan tanya

jawab.  Kegiatan seperti inilah yang dapat

memicu kejenuhan siswa ketika mengikuti

pelajaran sehingga siswa kurang aktif dan

kreatif. Ketika observasi terlihat

banyaknya siswa yang tidak

memperhatikan guru saat mengajar di

kelas, tidak jarang juga siswa yang minta

ijin untuk ke kamar kecil ketika jam

pelajaran berlangsung,dan ada sebagian

siswa yang mengantuk. Siswa banyak yang

asyik pada kegiatan-kegiatan di luar

konteks belajar mengajar sehingga proses

transfer materi pelajaran tidak dapat

menyebar secara merata di seluruh kelas

dan banyak siswa yang hasil belajar

matematikanya masih dibawah Kriteria

Ketuntasan Minimum (KKM) seperti yang

ditetapkan oleh sekolah yang bersangkutan

yaitu 75.

Melihat fenomena tersebut, jika hasil

belajar yang dicapai siswa rendah tidaklah

semata-mata disebabkan kemampuan

siswa, tetapi juga bisa disebabkan kurang

berhasilnya guru dalam mengajar. Karena

salah satu tugas guru adalah sebagai

pengajar yang lebih menekankan kepada

tugas dalam merencanakan dan

melaksanakan pengajaran. Dalam hal ini

guru dituntut memiliki seperangkat

pengetahuan dan keterampilan teknis

mengajar, disamping menguasai ilmu atau

bahan yang akan diajarkan.

Hal-hal seperti inilah yang menarik

minat penulis untuk mengadakan

penelitian di SMP N 8 Kediri. Penulis

memandang perlu diterapkannya model

pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif

dan menyenangkan siswa dalam mengikuti

proses pembelajaran sehingga siswa dapat

belajar lebih bermakna agar tidak mudah

lupa dan hasil belajar matematikanya akan

meningkat.

Salah satu model pembelajaran

yang dianggap sesuai dengan

permasalahan yang ada adalah model

pembelajaran kooperatif tipe Snowball

Throwing. Strategi pembelajaran

Snowball Throwing merupakan suatu

cara penyajian pelajaran dengan cara

siswa berkreatifitas membuat soal

matematika dan menyelesaikan soal
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yang telah dibuat oleh temannya dengan

sebaik-baiknya. Pembelajaran dengan

menggunakan Snowball Throwing dapat

menciptakan rasa kebersamaan dalam

kelompok baik antar anggota kelompok

maupun dengan anggota kelompok

lainnya. Dengan meningkatnya

partisipasi siswa dalam pembelajaran di

kelas diharapkan dapat meningkatkan

hasil belajar matematika, karena siswa

terlibat aktif dalam pembelajaran.

Kegiatan melempar bola pertanyaan

juga dapat meningkatkan efektivitas

pembelajaran kooperatif di dalam kelas.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti

bertujuan melakukan penelitian dengan

judul “Pengaruh Penerapan Model

Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball

Throwing Dalam Meningkatkan Hasil

Belajar Siswa Kelas VII SMPN 8

Kediri Pada Pokok Bahasan Sifat-Sifat

Segiempat”.

Salah satu penelitian yang

menggunakan model cooperative

learning tipe snowball throwing adalah

Silfia Maulida dalam penelitiannya

yang berjudul “Upaya Meningkatkan

Kemampuan Komunikasi Matematika

Melalui Kolaborasi Model Quantum

Teaching dan Model Kooperatif Tipe

Snowball Throwing pada kelas X-1

SMA NEGERI 7 Yogyakarta”.Hasil

penelitian menunjukkan bahwa

penerapan model Quantum Teaching

yang dikolaburasikan dengan Model

Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball

Throwing yang dapat meningkatkan

kemampuan komunikasi matematika

siswa meliputi tahap tumbuhan, alami,

namai, demonstrasikan, ulangi,

danrayakan. Peningkatan kemampuan

komunikasi matematika siswa tampak

dari hasil rubrik penilaian komunikasi

matematika dan kategori “sedang”

dengan presentase 64,08 %, pada siklus

I menjadi kategori “tinggi”dengan

presentase 77,11 % pada siklus II. Hal

ini didukung dengan hasil tes

kemampuan komunikasi matematika

siswa yang meningkat dari pre tes

dengan presentase 42,71 % dalam

kategori “Rendah” menjadi 60,73 %

dalam kategori “Sedang” pada post tes

siklus I dan pada post tes siklus II

menjadi 65,11 % dalam kategori

“Tinggi”. Sehingga dapat diambil

kesimpulan bahwa ada pengaruh

pembelajaran dengan menggunakan

model cooperative learning tipe

snowball throwing dalam

meningkatkan hasil belajar siswa.

Tujuan dari penelitian ini adalah

untuk mengetahui kemampuan guru dalam

menerapkan model pembelajaran

kooperatif tipe snowbal throwing pada

siswa kelas VII SMPN 8 Kediri pada
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pokok bahasan sifat-sifat segiempat,

mendeskripsikan aktivitas siswa dalam

pembelajaran kooperatif tipe snowball

throwing pada siswa kelas VII SMPN 8

Kediri pada pokok bahasan sifat-sifat

segiempat, mengetahui hasil belajar siswa

sebelum penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe snowball throwing pada

siswa kelas VII SMPN 8 Kediri pada

pokok bahasan sifat-sifat segiempat,

mengetahui hasil belajar siswa sesudah

penerapan model pembelajaran kooperatif

tipe snowball throwing pada siswa kelas

VII SMPN 8 Kediri pada pokok bahasan

sifat-sifat segiempat, mengetahui apakah

terdapat pengaruh hasil belajar siswa yang

diajar menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe snowball throwing pada

siswa kelas VII SMPN 8 Kediri pada

pokok bahasan sifat-sifat segiempat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di SMPN 8

Kediri dengan subyek penelitian kelas VII-

K. Penelitian ini merupakan penelitian

eksperimen lapangan dan desain penelitian

ini menggunakan One-Group Pretest –

Posttest Group Design. Dengan pola

penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Desain Penelitian

Kelas Pretest Perlakuan Posttest

Eksperimen O1 X O2

(Sugiyono, 2015: 111)

Keterangan:

X : Penggunaan model pembelajaran

kooperatif tipe Snowball Throwing.

O1 : Pre-test (skala kemampuan

menentukan sifat-sifat segiempat

sebelum pembelajaran dengan

menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Snowball Throwing.

O2 : Post-test (skala kemampuan

menentukan sifat-sifat segiempat

sesudah pembelajaran dengan

menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Snowball

Throwing).

Cara pengumpulan data yang

pertama dengan menggunakan lembar

observasi aktifitas guru dan siswa untuk

melihat aktifitas guru dan siswa pada saat

pembelajaran berlangsung. Pengumpulan

data yang kedua adalah menggunakan

lembar soal tes untuk mengukur hasil

belajar siswa. Pengukuran hasil belajar

siswa dilakukan sebelum dan sesudah

perlakuan dengan menggunakan instrumen

pretest dan posttest. Perlakuan yang

diterapkan dalam penelitian ini adalah

model pembelajaran kooperatif tipe

snowball throwing . Data yang didapatkan

selanjutnya dianalisis dengan uji Paired

Sampel T-test dengan taraf signifikansi

5%, sebelum dilakukan uji t terlebih

dahulu diuji normalitasnya.
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III. HASIL DAN KESIMPULAN

1. Deskripsi Aktivitas Guru

Berdasarkan hasil dari lembar

observasi guru yang digunakan maka

dapat diketahui penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe snowball

throwing dari penerapan guru pada

pertemuan pertama adalah 50% dengan

jumlah skor 9 . Pada pertemuan kedua

mengalami peningkatan dengan skor 17

poin dengan prosentase 94,44%.

Sedangkan pada pertemuan ketiga

pelaksanaan penerapan snowball

thowing sudah 100% dengan skor 18.

Sehingga dari ketiga pertemuan tersebut

didapatkan nilai rata-rata dengan

prosentase 81,48% dengan kategori

sangat aktif.

2. Deskripsi Aktivitas Siswa

Berdasarkan hasil dari lembar

observasi siswa yang digunakan pada

pertemuan I saat pelaksanaan pretest

diketahui data hasil lembar observasi

siswa memperoleh skor 41 dengan

kategori aktif. Pada pertemuan II

dilakukan pembelajaran dengan model

snowball throwing dan diketahui data

hasil lembar observasi siswa mengalami

peningkatan  skor 71 dengan kategori

sangat aktif. Sedangkan pada pertemuan

III dilakukan pembelajaran snowball

throwing dan pelaksanaan posttest dan

diketahui data hasil lembar observasi

siswa memperoleh skor 72 dengan

kategori sangat aktif sehingga memiliki

rata-rata 61,33 dengan kategori sangat

aktif.

3. Deskripsi Hasil Pretest

Hasil pretest dari kelas ini

diperoleh peneliti sebelum

melaksanakan pembelajaran dengan

menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe snowball throwing

dimana sampel penelitian pada kelas ini

berjumlah 35 orang. Data hasil pretest

akan dijadikan sebagai bahan

pertimbangan untuk mengetahui

peningkatan hasil belajar siswa

berdasarkan kategori tingkat kognitif

sebelum dan sesudah penerapan

pembelajaran

Apabila hasil dari pretest

digambarkan dalam sebuah grafik maka

akan nampak seperti gambar berikut ini:

Grafik 1. Hasil Pretest Siswa Kelas VII-K

Berdasarkan grafik hasil pretest di

atas, maka dapat diketahui hasil belajar

sebelum mengikuti model pembelajaran
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snowball throwing memiliki rata-rata

sebesar 54,8 dengan nilai tertinggi

sebesar 85,0 dan nilai terendah siswa

sebesar 23,3.

4. Deskripsi Hasil Posttest

Hasil posttest pada kelas ini

diperoleh peneliti setelah melaksanakan

pembelajaran model kooperatif tipe

snowball throwing dimana sampel

penelitian pada kelas ini berjumlah 35

siswa, sama dengan sampel yang

digunakan dalam pelaksanaan pretest.

Hasil posttest akan dijadikan tolak ukur

peningkatan hasil belajar siswa dalam

mengikuti penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe snowball

throwing. Apabila hasil nilai posttest

digambarkan dalam sebuah grafik maka

akan nampak seperti gambar berikut ini:

Grafik 2. Hasil Posttest Siswa Kelas VII-K

Berdasarkan grafik posttest di atas,

maka dapat diketahui hasil belajar siswa

kelas VII-K SMPN 8 Kediri sesudah

mengikuti model pembelajaran

snowball throwing mengalami

peningkatan. Hasil posttest memiliki

nilai terendah sebesar 60,0 dan nilai

tertinggi sebesar 100,0 dengan rata-rata

78,6. Selanjutnya data hasil belajar

siswa di uji-t menggunakan SPSSVersi

23. Berikut hasil output uji T-test

dengan paired samples T-test

menggunakan SPSS versi 23

Tabel 3. Output Uji T-test Pretest-Posttest

Paired Samples Test

Paired Differences
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Berdasarkan hasil output uji T-test

antara nilai pretest dan posttest di atas

diketahui nilai t-hitung = -9,670 dengan

nilai Sig.(2-tailed) = 0,000. Maka uji T-

test t-tabel dilakukan dengan dua jalur,

sehingga t-hitung = -9,670 < 2,03224 <

9,670 dengan nilai Sig.(2-tailed) =

0,000 < 0,05 yang berarti bahwa H0

ditolak.

Dari tabel juga terlihat selisih

mean pretest dengan posttest sebesar

23,77 yang berarti bahwa nilai posttest

lebih tinggi dari nilai pretest. Sehingga
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H1 diterima yang berarti bahwa terdapat

pengaruh hasil belajar siswa dengan

penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe snowball throwing

dalam meningkatkan hasil belajar  siswa

kelas VIII SMPN 8 Kediri pada pokok

bahasan Sifat-sifat segiempat.

Pembahasan

Berdasarkan hasil deskripsi observasi

aktivitas guru dalam menerapkan rencana

pembelajaran pada pokok bahasan sifat-

sifat segiempat diperoleh prosentasi nilai

keaktifan guru sebesar 81,48% dengan

kategori guru sangat aktif dalam

menerapkan model pembelajaran

kooperatif snowball throwing. Guru

mampu melaksanakan tahapan kooperatif

maupun fase-fase snowball throwing dari

pemberian materi, mengelompokkan siswa

menjadi 7 kelompok heterogen,

membentuk perwakilan kelompok,

membimbing dan membuat permainan

gulungan kertas yang memberikan variansi

pembelajaran yang menyenangkan pada

materi matematika yang sering dianggap

membosankan bagi siswa.

Berdasarkan hasil deskripsi aktivitas

siswa dalam mengikuti pembelajaran

kooperatif tipe snowball throwing selama

tiga kali pertemuan siswa terlihat aktif. Hal

ini terlihat saat pertemuan pertama siswa

memiliki skor aktifitas 41 dengan kategori

aktif. Pada pertemuan kedua memiliki skor

aktivitas 71 dengan kategori sangat aktif.

Sedangkan pada pertemuan ketiga

memiliki skor aktifvitas 72 dengan

kategori sangat aktif. Sehingga memiliki

rata-rata 61.33

Berdasarkan hasil pretest yang

dilakukan sebelum penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe snowball

throwing diketahui siswa memiliki rata-

rata hasil belajar 54,8 dari 35 siswa.

Berdasarkan hasil posttest yang

dilakukan sesudah penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe snowball

throwing diketahui siswa memiliki rata-

rata hasil belajar 78,6 dari 35 siswa

Berdasarkan hasil pretest dari kelas

VII-K sebanyak 35 siswa yang memiliki

rata-rata senilai 54,8. Sehinga dari hasil

pretest digunakan untuk pengampilan

sampel sebanyak tiga siswa yang memiliki

kategori sangat kurang, cukup,  dan baik.

Setelah mengikuti pembelajaran model

pembelajaran kooperatif tipe snowball

throwing dalam mengikuti posttest

diperoleh rata-rata senilai 78,6.

Hal ini didukung dari hasil uji T-test

yang menunjukkan nilai t-hitung = -9,670

< 2,03224 < 9,670 dengan nilai Sig.(2-

tailed) = 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa

H1 diterima. Sehingga terdapat pengaruh

hasil belajar siswa dengan penerapan

model pembelajaran kooperatif tipe
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snowball throwing dalam meningkatkan

hasil belajar  siswa kelas VIII SMPN 8

Kediri pada pokok bahasan Sifat-sifat

segiempat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi data,

analisis data dan pembahasan maka dapat

dibuat kesimpulan penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe snowball

throwing pada siswa kelas VII SMPN 8

Kediri pada pokok bahasan sifat-sifat

segiempat sebagai berikut:

1. Kemampuan guru dalam menerapkan

model pembelajaran kooperatif tipe

snowball throwing pada siswa kelas

VII SMPN 8 Kediri pada pokok

bahasan sifat-sifat segiempat dengan

prosentase keaktifan sebesar 81,48%

dengan kategori sangat aktif.

2. Aktivitas siswa dalam mengikuti

pembelajaran kooperatif tipe snowball

throwing pada siswa kelas VII SMPN

8 Kediri pada pokok bahasan sifat-

sifat segiempat aktif

3. Hasil belajar siswa masih sangat

rendah sebelum penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe snowball

throwing pada siswa kelas VII SMPN

8 Kediri pada pokok bahasan sifat-

sifat segiempat dengan rata-rata nilai

54,8 dari 35 siswa.

4. Hasil belajar siswa cukup baik

sesudah penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe snowball

throwing pada siswa kelas VII SMPN

8 Kediri pada pokok bahasan sifat-

sifat segiempat dengan rata-rata 78,6

dari 35 siswa.

5. Terdapat pengaruh hasil belajar siswa

dengan penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe snowball

throwing pada siswa kelas VII SMPN

8 Kediri pada pokok bahasan sifat-

sifat segiempat dengan nilai Sig.(2-

tailed) = 0.000
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