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ABSTRAK 

 

NURPRAIDA :  Perbandingan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran 

Matematika Metode Pembelajaran Snowball Throwing dengan pembelajaran 

Kooperatif Think Pair Share pada pokok Bahasan Segitiga di MTs Sabilul Chalim 

Leuwimunding Kabupaten majalengka. 

 

Kebanyakan siswa yang masih memandang matematika sebagai pelajaran 

yang sulit, hal ini mengakibatkan hasil belajar siswa menjadi rendah. Untuk dapat 

menghilangkan pandangan tersebut sedikit demi sedikit salah satu caranya yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan menggunakan metode 

pembelajaran. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dengan 

menggunakan metode pembelajaran dalam pembelajaran matematika pada pokok 

bahasan Segitiga, untuk mengetahui rata-rata hasil belajar siswa yang mengguanakan 

metode pembelajaran Snowball Throwing, untuk mengetahui rata-rata hasil belajar 

siswa yang menggunakan metode pembelajaran Think pair Share dan untuk 

mengetahui perbandingan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika metode 

pembelajaran Snowball Throwing dengan Think Pair Share dari observasi dan tes 

dalam penelitian. 

Dalam pembelajaran matematika peserta didik dihadapkan pada perhitungan  

angka-angka sehingga membutuhkan metode pembelajaran  agar siswa tidak merasa 

jenuh, seperti metode pembelajaran Snowball Throwing dengan metode pembelajaran 

Think Pair share. Metode pembelajaran tersebut membantu siswa lebih aktif dalam 

belajar dikelas. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen kuantitatif. 

Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi dan tes. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa MTs Sabilul Chalim Leuwimunding Majalengka 

dan yang sampelnya adalah kelas VII B dan C. Pengambilan sampel ini  dilakukan 

dengan cara Purposive Sampling. Untuk menganalisis datanya menggunakan uji 

prasayarat yaitu dengan menggunakan Uji Normalitas, uji Homogenitas dan Uji 

Hipotesis. 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan prestasi belajar  

dikelas yang menggunakan metode pembelajaran Snowball Throwing  dengan 

metode pembelajaran Think Pair Share yang dapat dilihat dari hasil post test, hasil 

signifikansinya (sig. 2-tailed) adalah 0,000. Dengan rata-rata post test 75,66 dan 

85,16. Karena nilai sig 0,000 < 0,05 hal ini menunjukkan data tersebut signifikansi 

terdapat perbedaan hasil belajar yang menggunakan metode pembelajaran Snowball 

Throwing dengan metode pembelajaran Think pair Share. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Upaya tersebut salah satunya melalui 

pendidikan formal. Keberhasilan pendidikan formal tidak terlepas dari 

pelaksanaan pembelajaran yang didalammya melibatkan berbagai 

komponen baik guru, lingkungan dan siswa itu sendiri. Pada  

pembelajaran tersebut siswa dibekali  berbagai ilmu pengetahuan serta 

kemampuan- kemampuan untuk dapat berfikir logis, analistis, sistematis, 

kritis, kreatif dan mampu bekerja sama dan salah satunya yaitu pelajaran 

matematika. Dengan memiliki kemampuan-kemampuan tersebut maka 

kualitas siswa sebagai sumber daya manusia dapat meningkat. 

Pendidikan  berfungsi untuk membantu anak didik  dalam 

pengembangan dirinya yaitu pengembangan potensi, kecakapan serta 

karakteristik pribadinya kearah yang positif baik bagi dirinya maupun 

lingkungannya secara potensial dan aktual yang telah dimiliki peserta 

didik sebab peserta didik bukanlah gelas kosong yang harus diisi dari 

luar, melainkan mereka telah memiliki sesuatu sedikit atau banyak telah 

berkembang (teraktualisasi) atau sama sekali masih kuncup (potensial) 

maka peran pendidiklah untuk mengaktualkan yang masih kuncup dan 
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mengembangan lebih lanjut apa yang baru sedikit atau baru sebagian 

teraktualisasi (Syaodih,2003:5). 

Belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang relatif 

mantap berkat latihan dan pengalaman. Belajar merupakan suatu proses 

yang mengakibatkan adanya perubahan perilaku baik potensial maupun 

aktual dan bersifat relatif permanen sebagai akibat dari latihan dan 

pengalaman, sedangkan kegiatan pembelajaran adalah kegiatan interaksi 

antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar.  

Dalam kegiatan pembelajaran siswa dituntut keaktifannya. Aktif 

yang dimaksud adalah siswa aktif bertanya, mempertanyakan, 

mengemukakan gagasan dan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, 

karena belajar memang merupakan suatu proses aktif dari  siswa dalam 

membangun pengetahuannya. Sehingga jika pembelajaran tidak 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif, maka 

pembelajaran tersebut bertentangan dengan hakikat belajar. 

Dalam kegiatan pembelajaran siswa tidak hanya dituntut 

keaktifannya saja tapi juga kekreativitasannya, karena kreativitas dalam 

pembelajaran dapat menciptakan situasi yang baru, tidak monoton dan 

menarik sehingga siswa akan lebih terlibat dalam kegiatan pembelajaran 

salah satunya dengan adanya metode pembelajaran. Dalam pembelajaran 
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matematika seringkali siswa merasa kesulitan dalam belajar, sehingga 

menganggap bahwa pelajaran matematika ini sulit dan  menakutkan.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi 

kejenuhan dalam mempelajari matematika adalah dengan penggunaan 

metode pembelajaran. Ada banyak macam metode pembelajaran yang 

dapat digunakan dalam pembelajaran matematika, diantaranya dengan 

penggunakan metode Snowball Throwing dan metode pembelajaran 

Think pair Share. Metode pembelajaran Snowball Throwing (melempar 

bola salju) adalah salah satu strategi permainan dalam pengajaran yang 

menarik dan menantang untuk diberikan kepada siswa, karena sangat 

menarik dan menyenangkan. Selain metode ini dapat menghibur, dengan 

metode ini juga dapat merangsang siswa agar dapat aktif dikelas. 

Metode pembelajaran Think Pair Share adalah metode permainan 

yang sangat menarik dan menantang, karena dalam permainan ini ada 

pendalaman materi yang akan membuat siswa mampu menguasai sebuah 

materi yang sedang dipelajarinya. Dengan adanya penggunaan metode 

pembelajaran ini dapat membantu siswa untuk memotivasi siswa agar 

lebih aktif dan siswa pun tidak merasa jenuh dan monoton dalam 

mengikuti pembelajaran matematika ini. 

Matematika merupakan bidang studi yang penting untuk dipelajari 

disetiap jenjang pendidikan bahkan mulai dari sebelum memasukan kita 

ke TK orang tua kita telah mengenalkan angka untuk berhitung, dan itu 
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merupakan bagian dari matematika. Tujuan pembelajaran matematika 

sejalan dengan tujuan pendidikan Nasional yang tertuang dalam UU RI 

No.20 tahun 2003, yaitu: 

“ Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang maha Esa,berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokrasi serta 

tanggung jawab” (UU Sisdiknas,2003:9) 

 

Proses pembelajaran matematika di MTs Sabilul Chalim 

Leuwimunding cenderung menggunakan metode ceramah. Dalam proses 

pembelajaran matematika tentu siswa akan merasa jenuh dengan 

pelajaran tersebut dan terkesan monoton. Sehingga mengakibatkan siswa 

kurang aktif dikelas. 

Berdasarkan latar belakang ini, muncul keinginan penulis  untuk 

meneliti perbandingan metode pembelajaran Snow ball Throwing dan 

pembelajaran kooperatif Think Pair share terhadap hasil belajar 

matematika pada pokok bahasan segitiga. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari permasalahan yang diungkapkan di atas, maka dapat 

diidentifikasi permasalahan sebagai berikut : 

1. Seberapa besar hasil belajar siswa pada pembelajaran 

matematika dengan menggunakan metode Snow ball Throwing? 
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2. Seberapa besar hasil belajar siswa pada pembelajaran 

matematika dengan menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif Think Pair share? 

3. Seberapa besar perbedaan hasil belajar siswa dengan yang 

menggunakan metode pembelajaran Snow ball Throwing 

dengan metode pembelajaran kooperatif Think pair Share? 

C. Pembatasan Masalah 

Dari beberapa permasalahan diatas, tidak mungkin permasalahan 

tersebut terjawab dalam satu kali penelitian,karena ini disebabkan 

keterbatasan seperti keterbatasan kemampuan, tenaga,waktu dan biaya. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini penelitian membatasi masalah – 

masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode 

pembelajaran Snowball Throwing dengan pembelajaran 

kooperatif tipe think pair share. 

2. Penelitian dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika dengan menggunakan metode 

pembelajaran Snowball Throwing. 

3. Penelitian dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa 

dengan menggunakan metode pembelajaran Think Pair Share. 
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D. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika 

dengan menggunakan metode Snow ball Throwing?  

2. Bagaimana hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika 

dengan menggunakan metode pembelajaran Kooperatif Think pair 

Share? 

3. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

matematika yang menggunakan metode Snow Ball Trhowing 

dengan pembelajran kooperatif Think Pair Share? 

 

E. Tujuan penelitian 

Dari tujuan penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui seberapa besar hasil belajar siswa terhadap 

pembelajaran matematika dengan menggunakan metode 

pembelajaran Snow ball Throwing? 

b. Untuk mengetahui seberapa besar hasil belajar siswa terhadap 

pembelajaran matematika dengan menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif Think pair Share? 

c. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa terhadap mata 

pelajaran matematika dengan menggunakan metode pembelajaran 

Snow ball Throwing dan pembelajaran kooperatif Think pair 

Share? 
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F. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini seyogyanya dapat memberikan manfaat yang positif diranah 

pendidikan, diantaranya: 

1. Bagi Siswa 

a. Member waktu lebih banyak kepada siswa untuk memikirkan suatu 

konsep matematika secara mandiri. 

b. Membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. 

c. Membina rasa tanggung jawab siswa untuk saling mengajarkan 

kepada siswa lain. 

2. Bagi Guru 

a. Memotivasi guru untuk meningkatkan keterampilan dan memilih 

strategi pembelajaran yang sesuai dan bervariasi serta yang dapat 

membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. 

b. Guru mempunyai waktu lebih banyak untuk mengamati aktifitas 

siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

c. Guru dapat menggunakan strategi tersebut sebagai salah satu 

alternative strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran matematika. 

3. Bagi Sekolah 

a. Prestasi belajar matematika sebagai indikator keberhasilan suatu 

satuan pendidikan dalam bidang matematika dan menjadi bahan 

informasi untuk mengetahui kualitas siswa dalam suatu satuan 

pendidikan. 
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b. Dapat menjadi referensi bagi satuan pendidikan tentang model 

pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru khususnya dalam 

pembelajaran matematika.  

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan yang penulis buat adalah Bab 1, 

pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II membahas tentang landasan teoritis. Landasan teoritis ini 

merupakan analisis masalah secara menyeluruh, landasan-landasan yang 

dikemukakan oleh berbagai ahli dan diambil dari berbagai sumber 

pustaka. Bab ini berisi tentang metode pembelajaran kooperatif yang 

dimulai dari pengertian metode pembelajaran, pengertian metode snow 

ball throwing, pengertian metode think pair share, kekurangan dan 

kelebihan kedua metode,serta langkah-langkah dari kedua metode 

tersebut. selain itu juga terdapat penelitian yang relevan, kerangka 

pemikiran dan hipotesis. 

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang meliputi 

tempat, waktu penelitian dan alur penelitian; populasi dan sampel ; 

metode dan desain penelitian; instrument penelitian dan analisisnya 

meliputi uji validitas dan daya pembeda; teknik pengumplan data dan 

prosedur pengolahan data.  
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Bab IV membahas tentang hasil belajar dari penelitian dan 

pembahasannya yang meliputi deskripsi data hasil penelitian baik dari 

observasi ataupun tes. Analisis data yang meliputi uji prasyarat analisis 

dan uji hipotesis. 

Bab V berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-

saran dari peneliti.  
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