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Abstract 
The research objectives were to examine: (1) the influence of the use of learning 
strategy towards mathematics learning outcome, (2) the influence of the students’ 
motivation towards mathematics learning outcome, (3) the interaction effect 
between learning strategy and students’ motivation towards mathematics learning 
outcome. There are 256 students as research population, 32 students of 
experiment class and 32 students of control class as research sample. Data 
collecting methods used were tests, questionnaires, and documentation. Data 
analysis techniques using two-way analysis of variance test with unequal cells, 
previously tested with SPSS analysis prerequisite to test for normality and 
homogeneity. Based on data analysis with significance level of 5% the following 
results was obtained: (1) there is an influence of the use of learning strategy 
towards mathematics learning outcome, (2) there is an influence of students’ 
motivation towards mathematics learning outcome, (3) there is no interaction 
between learning strategy and students’ motivation towards mathematics learning 
outcome. In conclusion mathematics learning with Practice-Rehearsal Pairs and 
Snowball Throwing strategy in terms of students’ learning motivation affects the 
students’ mathematics learning outcome.  
 

Keywords:  learning strategy, motivation, learning outcome 

 

 

 

 

 



Pendahuluan 

Hasil belajar matematika merupakan salah satu pendukung upaya 

peningkatan kualitas pendidikan matematika. Upaya peningkatan kualitas 

pendidikan matematika menjadi bagian dari peningkatan kualitas manusia. 

Penalaran, pemahaman, dan pengaplikasian pada matematika berguna sebagai 

sarana memperoleh keterampilan dan perkembangan cara berpikir. Hasil belajar 

yang didukung oleh penalaran, pemahaman, dan pengaplikasian menjadi hasil 

produk yang baik bagi modal peningkatan kualitas pendidikan matematika.   

Pelajaran matematika bagi sebagian besar siswa merupakan mata pelajaran 

yang sulit. Hal ini tampak dari rendahnya hasil belajar matematika. Pemahaman 

konsep merupakan langkah awal yang diambil untuk melangkah pada tahap 

selanjutnya yaitu aplikasi dalam perhitungan matematika. Namun, banyak siswa 

sulit menguasai konsep dari materi yang diajarkan. Hal ini dibuktikan dengan 

rendahnya hasil belajar matematika yang mereka raih. 

Masalah-masalah yang ditemukan menjadi penyebab rendahnya hasil 

belajar matematika berasal dari siswa dan guru. Pada siswa, motivasi belajar 

sangatlah penting. Jika siswa termotivasi, mereka akan menghasilkan hasil belajar 

dengan tingkat yang baik. Kenyataannya siswa kurang termotivasi sehingga 

mereka tidak antusias dalam mengikuti proses belajar. Sebagian siswa mengaku 

tidak percaya diri dalam mengikuti mata pelajaran matematika. Mereka takut tidak 

bisa menguasai materi sehingga gagal dalam menyelesaikan permasalahan. 

Ketakutan ini membuat siswa tidak aktif dalam mengikuti proses belajar 

matematika di sekolah. 

Masalah lain berasal dari guru. Walaupun strategi pembelajaran makin 

lama makin bervariasi, ternyata metode konvensional masih banyak diterapkan. 

Metode konvensional menjadikan guru sebagai sumber belajar siswa. Metode ini 

membuat siswa tidak aktif berpartisipasi dalam proses belajar. Siswa hanya 

menjadi subyek belajar, bukannya obyek belajar seperti yang seharusnya. 

Ketidaktepatan penggunaan strategi pembelajaran mengakibatkan siswa 

merasa proses pembelajaran membosankan. Hal ini menurunkan semangat belajar 



siswa sehingga konsentrasi mereka dalam belajar kurang. Pada akhirnya, hal 

tersebut mengakibatkan rendahnya tingkat hasil belajar matematika siswa. 

Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi  masalah-masalah di atas 

adalah dengan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat. Penerapan ini akan 

membuat pelajaran matematika menjadi lebih menyenangkan sehingga siswa 

antusias dan ikut berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Strategi yang 

dapat digunakan di antaranya adalah Practice-Rehearsal Pairs dan Snowball 

Throwing. 

Strategi pembelajaran Practice-Rehearsal Pairs menekankan siswa untuk 

memahami materi dengan bekerja sama secara berpasangan. Strategi ini cukup 

menyenangkan terutama digunakan untuk mengulang materi yang sudah diberikan 

sebelumnya. Namun demikian, strategi ini tetap bisa digunakan di awal kegiatan 

proses belajar jika sebelumnya siswa diberi tugas mempelajari materi terlebih 

dulu. Sedangkan strategi pembelajaran Snowball Throwing melatih kita untuk 

tanggap dalam menerima pesan dari teman sehingga pesan tersebut dapat 

disampaikan kepada teman yang lain. Strategi ini melatih kerja sama antar 

anggota kelompok. Strategi ini tepat digunakan pada akhir pertemuan atau akhir 

semester sebagai ringkasan atau pengulangan semua materi yang telah diberikan 

selama satu semester. 

Melalui strategi pembelajaran Practice-Rehearsal Pairs dan Snowball 

Throwing, diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga hasil 

belajar siswa memuaskan sebagai pencapaian atau penghargaan kemampuan yang 

didapat dalam proses pembelajaran matematika. 

 Salah satu usaha yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut 

adalah dengan menggunakan strategi pembelajarn yang lebih variatif. Penggunaan 

strategi pembelajaran Practice-Rehearsal Pairs dan Snowball Throwing 

merupakan salah satu alternatif strategi yang dapat menjadikan hasil belajar siswa 

lebih baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Armeta S. Widowati 

(2010) disimpulkan bahwa prestasi siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

strategi Snowball Throwing mengalami peningkatan. Penelitian yang dilakukan 

oleh Ninda S. Hartanto (2011) menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang 



signifikan antara prestasi belajar matematika ditinjau dari motivasi berprestasi 

siswa. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Aida Suraya Md. 

Yunus dan Wan Zah Wan Ali (2009) yang menyimpulkan bahwa Titik Rata-Rata 

Tingkat Komulatif atau Cumulative Grade Point Average (CGPA) yang lebih 

tinggi menghasilkan nilai motivasi keseluruhan yang lebih tinggi. 

 Memperhatikan uraian di atas, studi yang dilakukan bertujuan untuk 

menguji: (1) pengaruh penggunaan strategi pembelajaran terhadap hasil belajar 

matematika, (2) pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika, (3) efek interaksi antara strategi pembelajaran dan motivasi belajar 

siswa terhadap hasil belajar matematika, diambil hipotesis sebagai berikut: 

H1A : Terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan strategi Practice-Rehearsal 

Pairs dan Snowball Throwing terhadap hasil belajar siswa. 

H1B :  Terdapat pengaruh yang signifikan tingkat motivasi belajar siswa terhadap 

hasil belajar siswa.  

H1AB : Terdapat efek interaksi antara strategi pembelajaran Practice-Rehearsal 

Pairs dan Snowball Throwing dengan tingkat motivasi belajar siswa 

terhadap hasil belajar siswa.  

 

Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Variabel 

terikat adalah hasil belajar siswa dan variabel bebasnya adalah strategi pembelajaran dan 

motivasi belajar siswa. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah strategi Practice-

Rehearsal Pairs sebagai perlakuan pada kelas eksperimen I dan strategi Snowball 

Throwing sebagai perlakuan pada kelas eksperimen II. Kedua kelas tersebut kemudian 

dibandingkan dengan meninjau motivasi belajar siswa. Dengan membandingkan kedua 

kelas tersebut, diharapkan dapat diketahui perbedaan hasil belajar antara strategi 

Practice-Rehearsal Pairs dan strategi Snowball Throwing.  

Kelas eksperimen I yang menggunakan strategi pembelajaran Practice-

Rehearsal Pairs yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. Strategi ini 

terdapat beberapa langkah yaitu pemberian ketrampilan pada siswa, berdiskusi, 

dan refleksi. Dengan demikian siswa diharapkan menjalin keakraban antar partner 



belajar. Kemudian pada kelas eksperimen II menggunakan strategi Snowball 

Throwing. Strategi ini terdapat beberapa langkah yaitu membentuk kelompok, 

menyampaikan materi kepada ketua kelompok, diskusi antar anggota kelompok, 

melakukan permainan lempar tangkap bola kertas, dan evaluasi. Dengan 

demikian, siswa tanggap dapat menerima dari teman dan menyampaikan pesan 

kepada teman. Kedua kelas ini kemudian dibandingkan dan dilihat perbedaan 

hasil belajarnya. 

Pengambilan sampel digunakan sampling kelompok (Cluster Random 

Sampling), yaitu pengambilan sampel dengan cara acak. Sampling adalah 

pengambilan sampel atau penentuan sampel dari beberapa populasi (Sukmadinata, 

2009: 251). Sebelum menghitung data hasil penelitian, selain memeriksa 

normalitas dan homogenitas perlu juga diadakan uji varian matching mengingat 

sampel yang diteliti berasal dari dua kelas yang berbeda yaitu kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Uji varian matching bertujuan untuk menentukan kondisi 

keseimbangan kemampuan awal siswa. 

Perbedaan hasil belajar diketahui dari penggunaan metode tes untuk 

mengevaluasi keberhasilan strategi Practice-Rehearsal Pairs dan strategi Snowball 

Throwing terhadap hasil belajar siswa. Namun sebelum digunakan, soal tes ini 

perlu diuji apakah layak digunakan dalam penelitian. Pengujian yang digunakan 

adalah uji validitas dan reliabilitas soal. Untuk mengetahui validitas tiap item 

instrumen digunakan rumus korelasi Product Moment, yang dianalisis dengan 

bantuan program SPSS. Sedangkan untuk mengetahui reliabilitas soal digunakan 

rumus Alpha yang dianalisis dengan bantuan program SPSS. Selain itu metode 

dokumentasi digunakan untuk mengetahui motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran dan keseriusan mengerjakan tes. Kemudian strategi Practice-

Rehearsal Pairs  dan Snowball Throwing dapat dianjurkan pada guru sebagai 

alternatif pembelajaran di kelas. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada 20 soal, didapatkan 

empat soal yang tidak valid dan enam belas soal valid. Ini berarti terdapat enam 



belas soal yang nilai validitasnya lebih besar daripada nilai validitas tabel dengan 

subyek 32 siswa. Sedangkan untuk reliabilitas soal didapatkan hasil reliabilitas 

yang tinggi, yaitu r11 = 0,705 maka instrumen tersebut reliabel dan dapat 

digunakan. Perhitungan selengkapnya bisa dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1 

Nilai Validitas Instrumen 

No.item rxy rtabel keterangan No.item rxy rtabel keterangan 
1 0,520 0,349 valid 11 0,378 0,349 valid 
2 0,478 0,349 valid 12 0,400 0,349 valid 
3 0,407 0,349 valid 13 0,471 0,349 valid 
4 0,514 0,349 valid 14 0,453 0,349 valid 
5 0,352 0,349 valid 15 0,410 0,349 valid 
6 0,120 0,349 tdk valid 16 0,609 0,349 valid 
7 0,421 0,349 valid 17 0,101 0,349 tdk valid 
8 0,103 0,349 tdk valid 18 0,387 0,349 valid 
9 0,570 0,349 valid 19 0,491 0,349 valid 

10 0,235 0,349 tdk valid 20 0,361 0,349 valid 
 

Strategi Snowball Throwing mendapat tanggapan yang positif dari siswa 

dan guru. Hal ini terbukti dari pengolahan hasil tes yang dilakukan pada akhir 

pembelajaran. Hasil menunjukkan bahwa hasil belajar siswa menggunakan 

strategi Snowball Throwing memiliki rata-rata nilai hasil belajar yang lebih tinggi 

daripada rata-rata hasil belajar menggunakan strategi Practice-Rehearsal Pairs. 

Hasil analisis data disajikan pada gambar 1.  
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Sejalan dengan kesimpulan penelitian Armeta Septian Widowati (2010), 

strategi Snowball Throwing meningkatkan hasil belajar siswa khususnya 

kemampuan siswa menyelesaikan soal dengan benar dan mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM). 

Berdasarkan hasil analisis variansi dua jalan yang dianalisis dengan 

bantuan program SPSS, strategi Snowball Throwing dan motivasi belajar 

berpengaruh terhadap naiknya hasil belajar matematika siswa. Rangkuman hasil 

ANAVA dua jalan disajikan pada tabel 2.  

Tabel 2 

Hasil Analisis Anava Dua Jalan Sel Tak Sama 

Sumber variansi Jk df Rk Fhitung Ftabel Sig. keputusan 
strategi 571,369 1 571,369 7,165 4,007 0,010 ditolak 
motivasi 544,985 2 272,493 3,417 3,156 0,040 ditolak 
interaksi 138,987 2 69,493 0,871 3,156 0,424 diterima 
error 4625,303 58 79,747     
total 398875 64      

 Berdasarkan tabel di atas, penggunaan taraf signifikasi 5% pada hipotesis 

pertama menghasilkan Fhitung = 7,165 dan Ftabel = 4,007. Karena Fhitung > Ftabel 

maka H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara strategi 

pembelajaran terhadap hasil belajar matematika. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

strategi pembelajaran terhadap hasil belajar matematika dengan taraf signifikasi 

5% dan diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,01. Hal ini didukung fakta di 

lapangan bahwa siswa yang menggunakan strategi Snowball Throwing terlihat 

berpartisipasi lebih aktif daripada siswa yang menggunakan strategi Practice-

Rehearsal Pairs selama proses pembelajaran. Mereka termotivasi untuk bekerja 

sama dan memperhatikan materi dalam kegiatan pembelajaran sehingga hasil 

belajar mereka lebih tinggi. Rata-rata nilai hasil belajar matematika yang 

menggunakan strategi Snowball Throwing sebesar 81,41, sedangkan rata-rata nilai 

hasil belajar matematika yang menggunakan strategi Practice-Rehearsal Pairs 

sebesar 75,31. 

Strategi pembelajaran Snowball Throwing pernah digunakan dalam 

penelitian oleh Armeta Septian Widowati (2010) dengan melakukan Penelitian 



Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini menyimpulkan strategi Snowball Throwing 

meningkatkan hasil belajar siswa khususnya kemampuan siswa menyelesaikan 

soal dengan benar dan mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Rata-rata 

nilai yang dapat dicapai pada putaran III sebesar 80,81. 

Berdasarkan uraian di atas diperoleh persamaan dan perbedaan hasil 

penelitian. Persamaan dari kedua penelitian tersebut yaitu strategi Snowball 

Throwing mempengaruhi hasil belajar matematika, sedangkan perbedaan yang 

didapat berasal dari nilai rata-rata yang diperoleh tiap kelas. Rata-rata nilai kelas 

yang menggunakan strategi Snowball Throwing pada penelitian eksperimen 

sebesar 81,41, sedangkan pada  PTK sebesar 80,81. 

Penggunaan taraf signifikasi 5% pada hipotesis kedua menghasilkan Fhitung 

= 3,417 dan Ftabel = 3,156. Karena Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak, artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan antara tingkat motivasi belajar terhadap hasil belajar 

matematika. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

motivasi siswa terhadap hasil belajar matematika dengan taraf signifikasi 5% dan 

diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,04. Hal ini terlihat pada fakta di lapangan 

bahwa siswa dengan tingkat motivasi belajar yang tinggi terlihat lebih serius saat 

mengerjakan latihan/tugas yang diberikan guru. Siswa dengan tingkat motivasi 

belajar yang sedang juga terlihat serius mengerjakan latihan/tugas tetapi sesekali 

menggunakan waktu untuk mengobrol dengan teman. Siswa dengan tingkat 

motivasi belajar yang rendah cenderung mudah terganggu dengan keadaan 

sekitarnya sehingga terkesan kurang serius saat proses pembelajaran berlangsung. 

Mereka lebih banyak menggunakan waktu untuk mengobrol dengan teman. 

Penelitian terkait tentang motivasi terhadap hasil belajar dilakukan oleh 

Arianti Puspita Dewi (2011) dengan judul Eksperimen Pembelajaran Matematika 

dengan Strategi Group Investigation (GI) dan Guided Teaching (GT) Ditinjau dari 

Motivasi Berprestasi pada Pokok Bahasan Linear Inequality with One Variable 

(Pada Kelas VII Semester 1 SMP N 1 Boyolali). Penelitian ini menyimpulkan ada 

pengaruh yang signifikan antara motivasi berprestasi siswa terhadap prestasi 

belajar matematika.diperoleh nilai signifikansi … 



Ninda Septiana Hartanto (2011) melakukan penelitian yang berjudul 

Eksperimen Pembelajaran Matematika dengan Strategi Group Resume dan 

Bamboo Dancing Ditinjau dari Motivasi Berprestasi pada Siswa Kelas XI 

Semester 1 SMA Negeri 1 Kartasura. Berdasarkan penelitian ini diperoleh bahwa 

ada pengaruh yang signifikan prestasi belajar matematika ditinjau dari motivasi 

berprestasi siswa dan diperoleh nilai signifikansi 0,000. 

James A. Middleton dan Photini A. Spanias (1999), dalam penelitian 

mereka yang berjudul Motivation for Achievement in Mathematics: Findings, 

Generalizations, and Criticisms of the Research, mengatakan bahwa pandangan 

siswa dalam kesuksesan matematika sangat berpengaruh dalam sikap motivasi 

mereka. Hal ini didukung oleh penelitian Aida Suraya Md. Yunus dan Wan Zah 

Wan Ali (2009) yang berjudul Motivation in the Learning of Mathematics 

menyimpulkan bahwa siswa dengan rata-rata nilai tingkatan kumulatif atau 

cumulative grade point average (CGPA) yang lebih tinggi menghasilkan nilai 

motivasi keseluruhan yang lebih tinggi. 

Effandi Zakaria dan Norazah Mohd. Nordin (2007) juga melakukan 

penelitian dengan fokus serupa berjudul The Effects of Mathematics Anxiety on 

Matriculation Students as Related to Motivation and Achievement. Penelitian ini 

menyimpulkan siswa dengan gangguan matematika tinggi akan lebih sedikit 

termotivasi dalam melakukan sesuatu yang berhubungan dengan matematika. 

Berdasarkan uraian di atas diperoleh persamaan dan perbedaan hasil 

penelitian. Persamaan dari penelitian-penelitian tersebut yaitu motivasi belajar 

siswa mempengaruhi hasil belajar matematika, sedangkan perbedaannya berasal 

dari nilai signifikasi yang diperoleh. Nilai signifikasi pada eksperimen yang 

dilakukan peneliti sebesar 0,04, sedangkan nilai signifikasi yang diperoleh dari 

penelitian lain sebesar 0,000. 

Perbedaan pengaruh penggunaan strategi pembelajaran terhadap hasil 

belajara matematika siswa dapat disajikan dalam tabel rerata hasil belajar dan 

tingkat motivasi siswa pada tabel 3. 

 

 



Tabel 3 

Rangkuman Analisis Uji Komparasi Antar Kolom 

H0 Fobs Sig. Keputusan 
µ1= µ2 4,67 0,239 H0 diterima 
µ1= µ3 7,17 0,035 H0 ditolak 
µ2 = µ3 2,50 0,671 H0 diterima 

 

Komparasi pertama menyatakan perbandingan antara motivasi belajar 

siswa tinggi dengan motivasi siswa sedang. Komparasi kedua menyatakan 

perbandingan antara motivasi belajar siswa tinggi dengan motivasi siswa rendah. 

Komparasi ketiga menyatakan perbandingan antara motivasi belajar siswa sedang 

dengan motivasi siswa rendah. 

Komparasi pertama dan ketiga diperoleh hasil H0 diterima, artinya tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar siswa tinggi dan 

sedang, juga tidak terdapat perbedaan motivasi belajar siswa sedang dan rendah. 

Namun, pada komparasi kedua diperoleh H0 ditolak, ini berarti ada perbedaan 

yang signifikan antara motivasi belajar siswa tinggi dan rendah. 

Penggunaan taraf signifikasi 5% pada hipotesis ketiga menghasilkan Fhitung 

= 3,054 dan Ftabel = 3,156. Karena Fhitung < Ftabel maka H0 diterima, artinya tidak 

terdapat interaksi yang signifikan antara strategi pembelajaran dan tingkat 

motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh interaksi 

antara strategi pembelajaran dan motivasi siswa terhadap hasil belajar matematika 

dengan taraf signifikasi 0,05 dan diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,424. Dengan 

demikian antara strategi pembelajaran dan motivasi belajar siswa tidak terjadi 

interaksi yang sistematis dalam mempengaruhi hasil belajar matematika. Hasil 

belajar dengan strategi Snowball Throwing selalu lebih tinggi daripada strategi 

Practice-Rehearsal Pairs, baik untuk tingkat motivasi tinggi, sedang, atau rendah. 

Hesti Damayanti (2010) melakukan penelitian dengan fokus yang sama 

dengan judul Pengaruh Pembelajaran Matematika dengan Strategi  Scramble dan 

Make A Match trhadap Prestasi Belajar Matematika pada Segiempat Ditinjau dari 

Motivasi Belajar Siswa. Penelitian ini menyimpulkan tidak terdapat interaksi 



antara strategi pembelajaran dan motivasi belajar matematika siswa baik tinggi, 

sedang, dan rendah terhadap prestasi belajar  nilai signifikansi 0,403. 

Berdasarkan uraian di atas diperoleh persamaan dan perbedaan hasil 

penelitian. Persamaan dari penelitian-penelitian tersebut yaitu tidak terdapat 

pengaruh interaksi antara strategi pembelajaran dan motivasi siswa terhadap hasil 

belajar matematika, sedangkan perbedaannya dilihat dari nilai signifikasi kedua 

penelitian. Nilai signifikasi pada eksperimen sebesar 0,424, sedangkan pada 

penelitian lain diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,403. 

 Profil efek variabel strategi pembelajaran dan motivasi belajar disajikan 

dalam grafik berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Grafik Profil Efek Variabel Strategi Pembelajaran 

dan Motivasi Belajar 

  

Simpulan 

 Berdasarkan kajian teori dan didukung analisis data dengan taraf 

signifikasi 5% dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara strategi pembelajaran Practice-Rehearsal Pairs dan Snowball Throwing 

terhadap hasil belajar matematika siswa.  

Terdapat pengaruh yang signifikan motivasi belajar siswa terhadap hasil 

belajar matematika siswa, dengan α = 5%. 

Tidak terdapat efek interaksi antara strategi pembelajaran dan motivasi 

belajar siswa terhadap hasil belajar matematika, dengan α = 5%.  
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