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ABSTRAK

ANDI NANI, 2014. Efektivitas Pembelajaran Matematika melalui Penerapan
Model Kooperatif Tipe Snowball Throwing pada Siswa Kelas VIII SMP
Negeri 1 Tonra, Kabupaten Bone. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I H. M.
Yamin Wahab dan Pembimbing II Mukhlis.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian pra eksperimen yang melibatkan satu
kelas sebagai kelas eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas
pembelajaran matematika melalui penerapan model kooperatif tipe Snowball
Throwing pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Tonra, Kabupaten Bone.
Penelitian ini mengacu pada indikator efektivitas pembelajaran yaitu tercapainya
ketuntasan belajar secara klasikal, aktivitas siswa selama proses pembelajaran,
aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran dan respons siswa terhadap
pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe snowball Throwing. Desain penelitian
yang digunakan adalah One Shot Case Study, yaitu sebuah eksperimen yang
dilaksanakan tanpa adanya kelompok pembanding (kontrol) dan juga tanpa tes
awal. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random
sampling. Populasinya adalah seluruh siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Tonra,
Kabupaten Bone dengan sampel penelitian adalah siswa Kelas VIIID sebanyak 26
siswa. Penelitian dilaksanakan selama 4 kali pertemuan. Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah tes hasil belajar yang diberikan kepada siswa setelah
diberikan perlakuan, lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa selama
proses pembelajaran berlangsung, lembar observasi untuk mengamati aktivitas
guru dalam mengelolah pembelajaran dan angket respon siswa untuk mengetahui
tanggapan dan saran siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe
Snowball Throwing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) skor rata-rata tes
hasil belajar matematika siswa adalah 78,73 dan berada pada kategori tinggi
dengan standar deviasi 11,73 dimana skor terendah yang diperoleh adalah 60,00
dan skor tertinggi adalah 95,00 dari skor ideal 100. Dari hasil tersebut diperoleh
bahwa 23 siswa atau 88,46% mencapai ketuntasan individu dan ini berarti bahwa
ketuntasan secara klasikal tercapai. (2) rata-rata aktivitas siswa yaitu 41,11%
sedangkan indikator kriteria aktivitas siswa yaitu 75% maka aktivitas siswa belum
mencapai kriteria aktif. (3) aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran
menunjukkan bahwa semua rata-rata aspek memiliki kategori sangat baik. (4)
respons siswa positif setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe
Snowball Throwing. Meskipun aktivitas siswa belum mencapai kriteria aktif tapi
sesuai dengan indikator keefektifan yaitu jika tiga dari empat aspek terpenuhi
dengan syarat ketuntasan belajar terpenuhi maka pembelajaran dikatakan efektif.
Dengan demikian model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing efektif
diterapkan dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1
Tonra, Kabupaten Bone.
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