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Abstract 

This research aims to examine the influence of learning strategies Snowball 
Throwing and Think Pair Check of student learning achievement, examine the 
students interest in influence to the achievement of learning, examine the 
interaction of learning strategies Snowball Throwing and Think the Pair Check 
and interest of students towards the learning achievements of students. This 
research population Class VII 1 Selogiri SMP. Sample research 30 grade VII F as 
a class experiment and 30 students a Class VII G class controls with random 
sampling techniques. Data collection method using quesioner, tests and 
documentation. Trial results of tests meet the test validity and reliability. The 
balance test  using a t-test shows the both of class in a State of balance. The 
average grade obtained experimental 67,4  and control class 60,30. Test 
precondition is met, the test of normality by the method of Lilliafors and its 
homogeneity test with significance level of Bartlett method with 5%. Results of the 
analysis using the variance hypothesis two way cells do not match obtained Fa = 
0,124, Fb = 0,155, and Fab = 0,018 shows all of < Fα then all H0 are received. It 
was concluded there was no influence of learning strategies Snowball Throwing 
and Think the Pair of student learning achievement check. There is no influence of 
the interest of students towards the learning achievements of students. There is no 
interaction between the learning strategy Snowball Throwing and Think the Pair 
check and interest of students towards the learning achievements of students. 

Keyword: Snowball Throwing, Think Pair check, student interest, student 
achievement 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh strategi pembelajaran Snowball 
Throwing dan Think Pair Check  terhadap prestasi belajar siswa, menguji 
pengaruh minat siswa terhadap prestasi belajar, menguji interaksi strategi 
pembelajaran Snowball Throwing dan Think Pair Check  dan minat siswa 
terhadap prestasi belajar siswa. Populasi penelitian ini kelas VII SMPN 1 Selogiri. 
Sampel penelitian 30 siswa kelas VII F sebagai kelas eksperimen dan 30 siswa 



kelas VII G kelas kontrol dengan teknik sampling acak. Metode pengumpulan 
data menggunakan angket, tes dan dokumentasi. Hasil uji coba tes memenuhi uji 
validitas dan reliabelitas. Uji keseimbangan menggunakan uji t menunjukkan 
kedua kelas dalam keadaan seimbang. Diperoleh rerata kelas eksperimen 67,4 dan 
kelas kontrol 60,30. Terpenuhi uji prasyarat yaitu uji normalitas dengan metode 
Lilliafors dan uji homogenitas dengan metode Bartlett dengan taraf signifikansi 
5%. Hasil hipotesis menggunakan analisis variansi dua jalan sel tak sama 
diperoleh Fa = 0,124, Fb = 0,155 dan Fab = 0,018 menujukkan semuanya < Fα  maka 
semua H0  diterima. Disimpulkan tidak  ada pengaruh strategi pembelajaran 
Snowball Throwing dan Think Pair check terhadap prestasi belajar siswa. Tidak 
ada pengaruh minat siswa terhadap prestasi belajar siswa. Tidak ada interaksi 
antara strategi pembelajaran Snowball Throwing dan Think Pair check dan minat 
siswa terhadap prestasi belajar siswa. 

Kata Kunci: Snowball Throwing, Think Pair check, minat siswa, prestasi belajar 
siswa 

Pendahuluan 

Pendidikan memegang peranan penting dalam mengembangkan dan 

meningkatkan taraf kualitas sumber daya manusia. Perbaikan kualitas pendidikan 

merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang tidak akan pernah berhenti selama 

adanya kehidupan di alam semesta. Salah satu faktor yang mendukung pencapaian 

prestasi belajar siswa adalah minat siswa. Minat juga akan mempengaruhi kualitas 

belajar seseorang dalam bidang studi tertentu (Mahmud, 2010:199). Minat timbul 

ketika pendidik dapat merancang pembelajaran semenarik mungkin.  

Jika pembelajaran yang dirancang menimbulkan rasa bosan maka 

pembelajaran akan berjalan sia-sia tanpa adanya kebermaknaan dalam belajar. 

Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan 

strategi pembelajaran yang aktif. Oleh karena itu pendidik diharapkan mampu 

untuk berekperimen untuk dapat menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. 

Diantara strategi pembelajaran yang dapat digunakan adalah Snowball Throwing 

dan Think Pair Check. Snowball Throwing digunakan untuk mendapatkan 

jawaban yang dihasilkan dari diskusi perseta didik secara bertingkat (Zaini, 

2008:58). Pembelajaran Snowball Throwing merupakan pembelajaran yang 

ditekankan pada kemampuan siswa dalam membuat pertanyaan dan mampu 

menjawab secara berkelompok dengan media kertas yang dibuat seperti bola salju. 

Sedangkan Think Pair Check merupakan model pembelajaran berpasangan (Aqib, 



2014: 34). Think Pair Check ditekankan pada kemampuan siswa dalam berpikir 

bersama dan mampu menjawab pertanyaan kemudian mampu untuk saling 

mengecek satu sama lain. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti membuat tujuan penelitaian. Tujuan 

dari penelitian ini pertama untuk menguji pengaruh strategi pembelajaran 

Snowball Throwing dan Think Pair Check  terhadap prestasi belajar siswa. Kedua, 

menguji pengaruh minat siswa terhadap prestasi belajar matematika. Terakhir, 

menguji interaksi strategi pembelajaran Snowball Throwing dan Think Pair Check  

dan minat siswa terhadap prestasi belajar siswa.  

Untuk mengetahui hasil dari tujuan penelitan maka harus dilakukan sebuah 

pengujian hipotesis. Hipotesis untuk penelitian ini yang pertama ada pengaruh 

strategi pembelajaran Snowball Throwing dan Think Pair Check  terhadap prestasi 

belajar. Kedua ada pengaruh minat siswa terhadap prestasi belajar matematika. 

Terakhir ada interaksi strategi pembelajaran Snowball Throwing dan Think Pair 

Check dan minat siswa terhadap prestasi belajar matematika. Hasil dari hipotesis 

nantinya akan diketahui apakah strategi pembelajaran yang ditetapkan akan 

memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar siswa yang ditinjau dari minat 

siswa.  

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan penelitian 

eksperimen. Metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap 

yang lain dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 2010:72). 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP N 1 Selogiri. 

Adapun teknik sampling yang digunakan teknik sampling acak. Sehingga didapat 

sampel dari penelitian ini adalah 30 siswa kelas VII F sebagai kelas eksperimen 

dan 30 siswa kelas G sebagai kelas kontrol.  

Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan 

mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti (Azwar, 2007: 91). Untuk 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket 

untuk minat siswa, tes untuk mengetahui prestasi belajar siswa setelah perlakuan, 



dan dokumentasi untuk mengetahui kemampuan awal dari kedua kelas tersebut. 

Penelitian ini akan menggunakan strategi pembelajaran Snowball Throwing untuk 

kelas eksperimen dan strategi pembelajaran Think Pair Check untuk kelas kontrol. 

Sebelum penelitian dimulai dilakukan uji keseimbangan kelas eksperimen 

dan kontrol untuk mengetahui kemampuan awal masing-masing dari kelas 

tersebut  sama. Uji keseimbangan  disini menggunakan uji t. Setelah itu sebelum 

dilakukan analisis variansi dilaksanakan uji prasyarat analisis terlebih dahulu. Uji 

prasyarat terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas disini 

menggunakan uji Lilliafors dan uji homogenitas dengan metode Bartlett dengan 

taraf signifikansi 5%. Setelah uji prasyarat terpenuhi dilanjutkan dengan 

pengujian hipotesis menggunakan analisis variansi dua jalan sel tak sama. 

Hasil penelitian dan Pembahasan 

 Sebelum penelitian dimulai dilakukan uji keseimbangan dengan 

menggunakan uji t dengan taraf signifikansi 5% diperoleh kedua kelas dalam 

keadaan seimbang yang artinya kedua kelas memiliki kemampuan awal yang 

sama. Kemudian dilakukan analisis data yang diperoleh dari  hasil pembelajaran 

masing-masing kelas yaitu strategi pembelajaran Snowball Throwing untuk kelas 

eksperimen dan strategi pembelajaran Think Pair Check  untuk kelas kontrol. Data 

yang diperoleh melalui angket dan tes prestasi belajar dengan materi himpunan 

yang telah memenuhi uji validitas dan uji reliabelitas. Deskripsi data tes prestasi 

belajar untuk rata-rata kelas eksperimen adalah 67,4 dengan standar deviasi 

13,286 dan rata-rata kelas kontrol adalah 60,30 dengan standar deviasi 20,05. 

Pada kelas eksperimen diperoleh persentase minat tinggi 36,67 %, minat sedang 

26,67% dan minat tinggi 36,67%. Sedangkan kelas kontrol diperoleh persentase 

minat tinggi 36,67%, minat sedang 36,67% dan minat rendah 26,67%.  

Kemudian dilakukan analisis variansi diawali dengan melakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas. Didapatkan uji normaitas prestasi belajar yaitu  

untuk dari kelas eksperimen Lmaks.hitung = 0,15 <  0,161, maka dapat disimpulkan 

sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Dari kelas kontrol Lmaks.hitung = 0,15 

<  0,161, maka dapat disimpulkan sampel berasal dari populasi berdistribusi normal.  

Untuk uji normalitas minat siswa diperoleh untuk minat tinggi Lmaks.hitung = 0,142 < 



0,183, minat sedang Lmaks.hitung =  0,148 < 0,195 dan minat rendah Lmaks.hitung = 0,159 < 

0,195. Uji normalitas minat siswa semuanya menunjukkan sampel berasal dari populasi 

berdistribusi normal. Kemudian setelah uji normalitas dilanjutkan uji homogenitas. Uji 

homogenitas antar baris diperoleh bobs = 0,9722 > 0,9348 dan antar kolom diperoleh 

bobs = 0,9119 > 0,898. Dari hasil uji homogenitas tersebut diperoleh semua 

variansi-variansi berasal dari populasi yang sama atau homogen. 

Dipenuhinya uji normalitas dan homogenitas maka analisis variansi dapat 

dilakukan. Pada penelitian ini analisis variansi yang digunakan adalah analisis variansi 

(ANAVA) dua jalan  dengan sel tak sama. Berikut ini rangkuman hasil analisis variansi 

dua jalan dengan sel tak sama: 

Tabel 

Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama 

Sumber 

Variansi 

JK dk RK Fobs Fα Keputusan 

Ho 

A (baris) 132,2935 1 132,2935 0,124 4,02 Diterima 

B 

(kolom) 
329,87973 2 164,93987 0,155 3,17 Diterima 

AB 

(Interaksi) 
38,61277 2 19,306 0,018 3,17 Diterima 

Galat 57520,455 54 1065,194    

Total 58021,241 59     

 

Berdasarkan hasil analisis variansi dua jalan sel tak sama diatas menunjukkan 

bahwa semua pengujian hipotesis menunjukkan bahwa H0 diterima. Artinya  

penelitian yang telah dilaksanakan di SMPN 1 Selogiri diperoleh hasil yaitu 

pertama strategi pembelajaran Snowball Throwing dan Think Pair Check tidak 

memberikan pengaruh atau efek yang berarti terhadap prestasi belajar siswa. 

Kedua, minat siswa tidak memberikan pengaruh atau efek yang berarti terhadap 

prestasi belajar siswa. Dan yang terakhir tidak adanya interaksi antara strategi 



pembelajaran Snowball Throwing dan Think Pair Check dan minat siswa terhadap 

prestasi belajar siswa.  

Penelitian Isnaeni mendukung hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa 

Snowball Throwing tidak memberikan pengaruh lebih baik terhadap prestasi 

belajar siswa. Dalam penelitian Isnaeni menyatakan prestasi belajar siswa yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Scramble lebih baik jika 

dibandingkan dengan prestasi belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe  Snowball Throwing.  

Penelitian Rajagukguk mendukung hasil penelitian ini yang menyatakan 

Minat belajar matematika siswa pada kelas eksperimen sama dan tergolong 

rendah dengan minat belajar matematika awal siswa pada kelas kontrol. Pada 

penelitian ini setiap katagori minat siswa memberikan efek yang sama terhadap 

prestasi belajar siswa siswa 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

diperoleh beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama, tidak ada pengaruh antara 

strategi  pembelajaran Snowball Throwing dan Think Pair Check terhadap prestasi 

belajar siswa kelas VII SMPN 1 Selogiri. Kedua, tidak ada pengaruh antara minat 

siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas VII SMPN 1 Selogiri. Terakhir,  tidak 

ada interaksi antara strategi  pembelajaran Snowball Throwing dan Think Pair 

Check  dan minat siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas VII SMPN 1 

Selogiri. 
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