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ABSTRAK 

 

Nor Ekowati, Dian. 2010. Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Snowball Throwing Berbantuan LKS terhadap Pencapaian Hasil Belajar 
dan Aktivitas Belajar Siswa Kelas VIII SMP Nurul Ulum Semarang pada 
Materi Pokok Kubus dan Balok Tahun Pelajaran 2009/2010. Skripsi, 
Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Drs. Darmo., Pembimbing II: Drs. Edy Soedjoko, M.Pd. 
Kata Kunci: Pembelajaran Kooperatif, Snowball Throwing, Hasil belajar dan 

aktivitas belajar siswa. 
Matematika sebagai ilmu dasar banyak digunakan dalam bidang ilmu 

kehidupan. Matematika yang bersifat abstrak menyebabkan banyak siswa 
mengalami kesulitan dalam mempelajari dan menyelesaikan soal matematika 
yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Agar tujuan pembelajaran 
tercapai, guru mata pelajaran matematika perlu memilih model pembelajaran yang 
tepat, yang mengedepankan kerjasama karena kerjasama merupakan nilai dasar 
yang harus ditanamkan pada anak sejak awal. Salah satu model yang digunakan 
adalah model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing berbantuan LKS. 
Model pembelajaran ini diharapkan lebih efektif daripada pembelajaran dengan 
metode ekspositori dalam pencapaian hasil belajar dan peningkatan aktivitas 
belajar siswa pada materi pokok kubus dan balok. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah Apakah dengan penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 
tipe Snowball Throwing berbantuan LKS efektif terhadap pencapaian Hasil belajar 
dan aktivitas belajar siswa SMP Nurul Ulum Semarang pada materi kubus dan 
balok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan penggunaan 
model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing  berbantuan LKS 
terhadap pencapaian hasil belajar dan aktivitas siswa kelas VIII SMP Nurul Ulum 
Semarang  pada materi kubus dan balok. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP 
Nurul Ulul Semarang. Dipilih dua kelas secara random sampling, yaitu kelas VIII 
B sebagai kelas kontrol yang dikenai metode pembelajaran ekspositori dengan 
bantuan LKS dan VIII A sebagai kelas eksperimen yang dikenai model 
pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing berbantuan LKS. Pada akhir 
pembelajaran, kedua kelas sampel diberi tes akhir dengan menggunakan 
instrumen yang sama yang telah diuji validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan 
daya pembedanya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
dokumentasi, observasi, dan tes. 

Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas data hasil tes akhir dari 
kedua kelas tersebut diperoleh bahwa data kedua sampel normal dan homogen 
sehingga untuk pengujian hipotesis digunakan uji t. Dari hasil perhitungan 
diperoleh ttabel = 1,667, sedangkan nilai thitung = 10,486. Oleh karena thitung > ttabel 
maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, rata-rata hasil tes belajar siswa 
kelompok eksperimen lebih baik dari kelompok kontrol. Dari hasil observasi juga 


