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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu 

bangsa, sehingga harus dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan 

kemajuan dan perkembangan zaman. Pendidikan harus betul-betul diarahkan 

untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi 

spiritual, sosial dan keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya dan masyarakat. 

Pendidikan yang terencana, terarah dan berkesinambungan dapat membantu 

peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya secara optimal baik aspek 

kognitif, aspek afektif, maupun aspek psikomotorik. Dalam mencapai tujuan 

pendidikan perlu diupayakan suatu sistem pendidikan yang mampu membentuk 

kepribadian dan keterampilan peserta didik yang unggul yakni kreatif, jujur, dapat 

dipercaya, bertanggung jawab, dan memiliki solidaritas sosial tinggi.1 

Tujuan dari pendidikan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa “Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

 
1 E.Triyanto., S.Anitah., & N. Suryani “Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 

Pemanfaatan Media Pembelajaran Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran”,  

Teknologi Pendidikan, Vol. 1(2), 2013,  h.226-227. 
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berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”.2 

Betapa pentingnya pendidikan sehingga Allah SWT menurunkan wahyu 

pertama kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril berupa kalimat 

perintah yakni iqra yang artinya bacalah. Itulah awal diturunkannya Alquran 

sekaligus perintah pertama kepada Rasulullah SAW. Salah satu  inti dari turunnya 

Alquran adalah manusia dituntut untuk terus belajar menempa diri agar nantinya 

dapat menjadi manusia berakhlak juga berilmu. Untuk mencapai hal itu 

dibutuhkan suatu proses pembelajaran yang efektif dan dinamis tentunya 

ditambah dengan kesabaran pendidik.  

Pendidikan dalam islam dipahami sebagai sebuah proses pembentukan 

pribadi-pribadi peserta didik yang sempurna, yang paham hakikat eksistensinya di 

dunia ini serta tidak melupakan dunia akhirat. Sebagaimana yang digambarkan 

Allah SWT dalam firmannya Q.S. At-taubah/9: 122. 

لَِيتََفقَّهُو۟ا و  ْْنُْم َطآئَِفٌة ل ًَّة ۚ فَلَْوََل نََفَر ِمن ُكلِ ِفْرقٍَة ملِ لُْمْؤِمنُوَن ِلَينِفُرو۟ا ََكٓف
 
يِن َوِلُينِذُرو۟ا  َما ََكَن ٱ ِ لل

 
ِِف ٱ

َذُرونَ  ْم لََعلَّهُْم ََيْ لَْْيِ
ِ
َذا َرَجُعٓو۟ا ا

ِ
 قَْوَمهُْم ا

Terjemahan:  

“Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan 

perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi 

untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan 

kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga 

dirinya. (QS. At-Taubah /9: 122).3 

 
2 M. Kosim, “Urgensi Pendidikan Karakter”, Karsa: Journal of Social and Islamic 

Culture, Vol. 19(1), 2012, h.87 
3 Departemen Agama RI, Alquran  Dan  Terjemahannya, (Semarang: Asy-Syifa’, 1998). 

h.164 



3 
 

 

Pendidikan sekolah merupakan suatu lembaga untuk mengembangkan 

sumberdaya manusia yang dilakukan secara sistematis, praktis dan berjenjang. 

Dalam pelaksanan pembelajaran di sekolah, guru memiliki peranan yang sangat  

penting demi tercapainya proses pembelajaran yang baik. Dalam hal 

menyampaikan materi pelajaran guru sangat memegang peranan penting dalam 

menentukan arah dan keberhasilan siswa dalam mempelajari suatu mata pelajaran. 

Guru yang berbakat dapat mentransfer pengetahuan yang ada pada dirinya lebih 

mudah kepada siswa dari pada guru yang tidak berbakat. Guru yang berbakat 

ditandai dengan kemampuannya dalam menggunakan model pembelajaran, 

mengatur waktu, disiplin, ramah, mimik yang selalu  menarik dan simpatik.4 Jadi, 

seorang guru dituntut harus mempunyai kompetensi yang memadai dalam hal 

pengajaran di sekolah. Kurangnya kompetensi guru akan menyebabkan siswa 

tidak senang pada pelajaran, sebagai akibatnya hasil belajarnya rendah. 

Seorang guru harus dapat berperan aktif dalam memilih model 

pembelajaran baru dalam menyampaikan materi pelajaran IPA, sehingga semua 

siswa dapat memahami materi secara optimal dan tidak membosankan bagi siswa 

dalam mengikuti pelajaran.  Model pembelajaran adalah cara guru menyampaikan 

materi pembelajaran dalam setiap tatap muka dengan siswa. Guru yang 

profesional dituntut untuk mengembangkan pendekatan dan memilih model 

pembelajaran yang efektif agar terjadi iklim pembelajaran yang kondusif dan 

menyenangkan. Agar tidak terjadi kejenuhan dalam penbelajaran, guru dapat 

memilih model yang cocok dengan pokok bahasan atau sub pokok bahasan pada 

 
4 L.Sahidin., & D. Jamil, “Pengaruh Motivasi Berprestasi Dan Persepsi Siswa Tentang 

Cara Guru Mengajar Terhadap Hasil Belajar Matematika”,  Jurnal Pendidikan Matematika,  Vol. 

4(2),  2013, h.212 
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waktu dan tempat yang sama sekaligus, karena ada kelebihan dan kelemahan pada 

setiap model pembelajaran. Model pembelajaran yang cocok untuk pokok bahasan 

tertentu ditandai dengan tingginya prestasi belajar siswa dalam setiap pelaksanaan 

evaluasi pembelajaran.5 

Model yang dapat menunjang pembelajaran agar menjadi lebih aktif,  

perlu adanya suatu model yang dapat menunjang pembelajaran siswa menjadi 

lebih aktif. Seorang guru dituntut harus mampu mengembangkan pemikiran yang 

kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Selain itu, guru mampu menciptakan 

suasana kelas yang menyenangkan sehingga pembelajaran tidak monoton dan 

siswa tidak merasa jenuh dalam belajar. 

Model pembelajaran yang dapat diugunakan dalam proses pembelajaran 

sangat banyak dan bervariasi. Dalam memilih model pembelajaran harus 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan bentuk 

pengajaran (individu dan kelompok). Dalam  proses pembelajaran di kelas dapat 

berbentuk ceramah, diskusi  demonstrasi, praktik atau pelatihan awal dan kerja 

kelompok6. Pada dasarnya tidak ada model pembelajaran yang paling baik, sebab 

setiap model pembelajaran yang digunakan pasti memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, model yang digunakan dapat 

disesuaikan dengan materi yang diajarkan. 

 

 
5 L.Sahidin., & D. Jamil, “Pengaruh Motivasi...”, h.212 
6 I. Inayah., & N. Khoiri, “Studi Komparasi Model Pembelajaran Two Stay Two Stray 

Dengan Metode Diskusi Dan Model Direct Intruction Dengan Metode Resitasi Berbantuan Buku 

Saku Terhadap Aktivitas Dan Hasil Belajar Kognitif Siswa”, Jurnal Penelitian Pembelajaran 

Fisika, Vol. 4(2), 2018, h.2. 
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Observasi awal di SMP Negeri 17 Konawe Selatan pada kelas VIII pada 

tanggal 10 Februari 2019 didapati bahwa kurangnya minat belajar siswa pada 

mata pelajaran IPA sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini 

dapat dilihat masih ada siswa yang acuh saat guru menjelaskan materi pelajaran. 

Siswa dalam proses pembelajaran kurang aktif,  pembelajaran lebih didominasi 

oleh guru dan ada  siswa yang hanya mencatat dan mendengarkan yang diucapkan 

oleh guru. Selain itu, ada siswa yang mengantuk saat proses pembelajaran, ada 

juga siswa yang melakukan aktivitas lain seperti bercerita dengan teman 

sebangku, mengganggu teman yang sedang belajar, siswa kurang percaya diri 

dalam menyampaikan pendapat. Guru dalam proses pembelajaran  masih 

menggunakan model pembelajaran konvensional tanpa mengkolaborasikan 

dengan model lain yang lebih variatif. 

Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran IPA kelas VIII diperoleh 

informasi bahwa dalam proses pembelajaran ada siswa yang tidak memperhatikan 

pelajaran, siswa sering keluar masuk sehingga mengganggu proses pembelajaran, 

terkadang ada siswa  yang mengantuk, serta ada siswa yang mengerjakan aktivitas 

lain selain kegiatan pembelajaran. Sedangkan hasil wawancara dengan siswa kelas 

VIII didapatkan informasi pula bahwa siswa cenderung bosan mengikuti kegiatan 

pembelajaran, siswa sering mengantuk pada saat pembelajaran berlangsung 

karena siswa lebih sering mendengarkan dan mencatat. 

Guru sebagai pendidik harus memahami bahwa siswa yang dihadapi 

memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada siswa yang cepat mengerti 

terhadap materi  yang disampaikan guru dan ada juga siswa yang lambat dalam 
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memahami materi pelajaran. Hal ini akan berpengaruh terhadap minat dan 

motivasi siswa untuk belajar. Selain itu, ada siswa yang terkadang bosan dengan 

model pembelajaran yang sering digunakan sehingga menyebabkan pembelajaran 

jadi monoton serta motivasi dan minat belejar berkurang yang berdampak pada 

hasil belajar siswa. Pembelajaran konvensional yang digunakan dalam 

pembelajaran hanya berjalan satu arah  dan berpusat pada guru.  

Kemampuan guru dalam memilih model pembelajaran yang digunakan 

untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa telah diungkapkan sebelumnya 

juga ikut mempengaruhi keaktifan dan hasil belajar siswa.  Selain itu, kemampuan 

dan pengetahuan guru tidak akan bisa ditransfer secara maksimal jika model 

pembelajaran yang digunakan kurang tepat.  Karena model pembelajaran pada 

dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir 

yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain model pembelajaran 

merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan 

teknik pembelajaran. Dengan demikian pemilihan model yang sesuai dapat 

meningkatkan hasil belajar dan pemahaman siswa terhadap materi, serta guru 

akan merasakan adanya kemudahan dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.7 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam akan berhasil dengan baik apabila  

model yang digunakan lebih menekankan keaktifan siswa. Pembelajaran yang 

dapat meningkatkan hasil belajar dan pembelajaran terpusat pada siswa sehingga 

pembelajaran terlaksana dengan baik guru dapat menerapkan model pembelajaran 

 
7  A. Lubis, “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD terhadap Hasil 

Belajar Fisika Siswa pada Materi Pokok Gerak Lurus di Kelas X SMA Swasta UISU Medan”,  

Jurnal Pendidikan Fisika, Vol. 1(1), 2012, h.29. 
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kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah salah satu metode pembelajaran yang 

dapat membuat siswa menjadi lebih aktif dalam belajar. Pengalaman belajar 

secara kooperatif akan menghasilkan keyakinan yang lebih kuat bahwa seseorang 

merasa disukai, diterima oleh siswa, dan menaruh perhatian tentang bagaimana 

kawannya belajar dan adanya keinginan untuk membantunya belajar. Siswa 

sebagai subjek yang belajar merupakan sumber belajar bagi siswa lainnya dapat 

diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan misalnya diskusi, pemberian umpan 

balik, atau bekerja sama dalam melatih keterampilan-keterampilan tertentu. 

Pembelajaran kooperatif merupakan  kegiatan pembelajaran yang dilakukan agar 

siswa memiliki hasil belajar yang baik.  

Model pembelajaran kooperatif yang dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa diantaranya adalah model pembelajaran kooperatif tipe Talking Chips (kartu 

berbicara) dan Snowball Throwing (bola menggelinding). Beberapa hal yang 

melatar belakangi peneliti sehingga memilih model pembelajaran tersebut adalah 

karena kedua model tersebut sama-sama memfokuskan keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran di kelas. Dengan menggunkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Talking Chips memastikan setiap siswa mendapat kesempatan 

untuk mengeluarkan pendapatnya. Adapun dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing siswa akan merasa senang 

karena terlibat dalam sebuah permainan. 

Dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Talking Chips setiap 

siswa mendapatkan hak berbicara yang sama, sehingga semua siswa aktif dalam 

proses pembelajaran. Dengan siswa aktif dalam proses pembelajaran, setiap siswa 
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dapat memberikan kontribusi mereka baik dalam kelompoknya dan 

mendengarkan pemikiran anggota kelompok lain sehingga terjadi peningkatan 

keaktifan belajar yang akan berdampak pada meningkatnya hasil belajar siswa.8 

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya tentang pembelajaran kooperatif tipe 

Talking Chips. Yacob Hariyanto menyatakan bahwa hasil belajar siswa dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe Talking Chips lebih baik dibandingkan hasil 

belajar siswa dengan model pembelajaran langsung.9   

Penggunaan model Talking Chips dapat dijadikan suatu solusi untuk 

memecahkan permasalahan-permasalahan dalam proses pembelajaran seperti guru 

lebih banyak berbicara, siswa jarang bertaya dan siswa kurang termotivasi dalam 

belajar. Talking Chips adalah salah satu model yang masing-masing anggota 

kelompoknya mendapat kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi 

mereka dan mendengarkan pandangan serta pemikiran anggota kelompok lain. 

model Talking Chips mempunyai dua proses yang penting, yaitu proses sosial dan 

proses dalam penguasaan materi. Proses sosial berperan penting dalam Talking 

Chips yang menuntut siswa untuk dapat bekerjasama dalam kelompoknya, 

sehingga para siswa dapat membangun pengetahuan mereka didalam suatu 

bingkai sosial yaitu pada kelompoknya. Para siswa belajar untuk berdiskusi, 

 
8 Y. Hariyanto, “Pengaruh Metode Pembelajaran Tipe Talking Chips terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada Kompetensi Dasar Memahami Model Atom Bahan Semi Konduktor di SMK 

Negeri 1 Jetis Mojokerto”, Jurnal Pendidikan Teknik Elektro, Vol. 4(3), 2015, h.1004. 
9  Y. Hariyanto, “Pengaruh Metode...”,  h.1001 
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meringkas, memperjelas suatu gagasan, dan konsep materi yang mereka pelajari, 

serta dapat memecahkan masalah-masalah.10 

Model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing adalah suatu 

model pembelajaran  yang diawali dengan pembentukan kelompok yang diwakili 

ketua kelompok untuk mendapat tugas dari guru kemudian masing-masing siswa 

membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola (kertas pertanyaan) lalu dilempar 

ke siswa lain yang masing-masing siswa menjawab pertanyaan dari bola yang 

diperoleh. Model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing dapat 

menigkatkan aktivitas dan kreatifitas siswa, melatih siswa belajar mandiri dalam 

pengetahuan berdasarkan diskusi, mengembangkan kemampuan berpikir siswa 

dalam mendiskusikan dan meyelesaikan tugas belajar, mengembangkan 

kemampuan mengemukakan pendapat, meningkatkan kemampuan menjelaskan 

kembali materi yang diperoleh berdasarkan diskusi, dan meningkatkan hasil 

belajar siswa.11 

Model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing adalah salah satu 

model pembelajaran kooperatif yang membuat siswa tidak bosan dalam proses 

pembelajaran. Karena model pembelajaran ini melibatkan keaktifan seluruh siswa 

tanpa adanya perbedaan status dengan mengimplementasikan unsur permainan 

didalamnya. Selain itu, model ini juga menjembatani siswa untuk lebih percaya 

diri dalam bertanya. Sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa model 

 
10 D. Kartila., R. Sahputra., & I. Lestari. Pengaruh Teknik Talking Chips Terhadap 

Motivasi Dan Hasil Belajar Materi Koloid Di SMA Panca Bhakti Pontianak. Jurnal Pendidikan 

dan Pembelajaran. (2016).  h.3 
11  A. Rosidah. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Snowball Throwing Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPSs. Jurnal Cakrawala Pendas. (2017). 

h.31 
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pembelajaran Snowball Throwing mmempengaruhi hasil beajar yaitu penelitian 

Naniek Kusumawati menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe Snowball 

Trowing memberi pengaruh dalam meningkatnya hasil belajar siswa.12 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam  di SMP Negeri 17 Konawe 

Selatan merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap kurang 

membangkitkan minat belajar peserta didik. Guru sebagai fasilator siswa masih  

kurang menerapkan pembelajaran bervariasi sehingga pembelajaran belum 

optimal. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan  suatu penelitian yang 

berjudul “Perbandingan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Chips  Dan 

Snowball Throwing Terhadap Hasil Belajar  IPA”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi 

masalah penelitian sebagai berikut. 

1. Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. 

2. Siswa mempunyai ketergantungan terhadap guru karena proses pembelajaran 

yang berlangsung hanya interaksi satu arah (terpusat pada guru). 

3. Siswa terlihat pasif dan kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. 

4. Guru belum optimal dalam menggunakan media dan model pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 
12  N. Kusumawati, “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif dengan Snowball 

Throwing Terhadap Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas IV SDN Bondrang Kecamatan Sawoo 

Kabupaten Ponorogo”, Ibriez: Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains, Vol. 2(1), 2017,  

h.10 
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B. Batasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, tidak semua masalah yang ada di 

sekolah tersebut akan diteliti oleh karena itu, perlu adanya pembatasan masalah 

agar penelitian dapat lebih fokus dan mendalam. Penelitian ini akan dibatasi 

dengan perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA yang diajar 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Talking Chips dibandingkan 

dengan Snowball Throwing. Permasalahan tersebut mempunyai peranan yang 

besar dalam meningkatkan hasil belajar siswa dan sebagai bahan perbaikan bagi 

pola interaksi guru ke siswa dilingkungan sekolah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah maka rumusan 

masalahnya adalah: 

1. Apakah model kooperatif tipe Talking Chips berbengaruh lebih baik 

dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing 

kelas VIII SMP Negeri 17 Konawe Selatan terhadap hasil belajar IPA siswa? 

2. Bagaimana  respon siswa setelah belajar menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Talking  Chips? 

3. Bagaimana  respon siswa setelah belajar menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Snowball Throwing? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah model kooperatif tipe Talking Chips berbengaruh 

lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe  

Snowball Throwing kelas VIII SMP Negeri 17 Konawe Selatan terhadap hasil 

belajar IPA siswa. 

2. Untuk mengetahui respon siswa setelah belajar menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Talking  Chips. 

3. Untuk mengetahui respon siswa setelah belajar menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Snoball Throwing. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat praktis 

a. Bagi Guru 

1) Dapat meningkatkan kualitas mutu pelajaran IPA di kelas, sehingga 

pada pembelajaran berikutnya guru dapat memilih model 

pembelajaran yang lebih efektif. 

2) Dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi guru di sekolah. 

b.  Bagi Siswa 

1) Membantu siswa dalam belajar khususnya siswa yang bermasalah 

dalam belajar sendiri. 

2) Dapat meningkatkan hasil belajar IPA. 
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3) Dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk meningkatkan hasil 

belajar, meningkatkan keaktifan siswa, mengembangkan jiwa kerja 

sama saling menguntungkan, menghargai satu sama lain, 

membangun kepercayaan diri dalam menyelesaikan masalah-

masalah terhadap mata pelajaran IPA. 

c. Bagi Sekolah 

1) Dapat memberikan informasi yang baik dan berguna bagi sekolah 

dalam rangka perbaikan kualitas pembelajaran IPA. 

2) Meningkatkan prestasi sekolah melalui peningkatan hasil belajar 

siswa dan kinerja guru. 

3) Dapat memberikan salah satu alternatif model pembelajaran yang 

baik bagi sekolah dalam rangka perbaikan dan peningkatan serta 

pengembangan pembelajaran. 

4) Sebagai bahan masukan bagi sekolah yang dijadikan objek penelitian 

ini dalam upaya peningkatan mutu dan kemampuan siswa dalam 

mata pelajaran IPA. 

d. Bagi Peneliti 

1) Memberikan pengalaman berharga dalam menghadapi masalah yang 

berkaitan dengan peningkatan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA. 

2) Menambah wawasan pengetahuan peneliti tentang penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Talking Chips dan Snowball Throwing 

sesuai dengan fakta yang ada di kelas. 
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3) Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya  yang  mengangkat 

topik penelitian yang relevan dengan penelitian ini. 

2. Manfaat Teorotis 

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan 

ilmu pengetahuan, karena temuan penelitian adalah temuan yang bersumber dari 

fakta empiris yang didukung oleh teori dan kebenarannya dapat diuji secara 

ilmiyah. 

F. Definisi Oprasional  

 Definisis Oprasional yang dimaksud adalah untuk menghindari 

kesalahpahaman dan perbedaan persepsi terhadap beberapa istilah-istilah dalam 

skripsi ini. Definisi operasional dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 

1. Model Pembelajaran Kooperaif Tipe Talking Chips 

 Model pembelajaran kooperatif tipe Talking Chips atau kancing 

gemercing yang dimaksud dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 

yang diterapkan dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan 

menggunakan kartu berbicara. Sehingga pada pelaksanaan pembelajaran 

kooperatif tipe Talking Chips dalam pembelajaran semua siswa berperan aktif 

dan dan kreatif. Serta terjadi pemerataan siswa dalam hal berbicara.  

2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing 

Model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing merupakan 

model pembelajaran yang melibatkan keaktifan seluruh siswa tanpa adanya 

perbedaan status dengan mengimplementasikan unsur permainan didalamnya. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing merupakan model 
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yang menyenangkan karena menggabungkan permainan didalamnya sehingga 

siswa merasa senang dan tidak jenuh dalam belajar. Selain itu model ini juga 

menjembatani siswa untuk lebih percaya diri dalam bertanya.  

3. Hasil Belajar 

 Hasil belajar Imu Pengetahuan Alam yang dimaksud oleh peneliti 

adalah skor nilai yang diperoleh siswa melalui tes hasil belajar IImu 

Pengetahuan Alam sesudah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Talking Chips dan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing 

kelas VIII SMP Negeri 17  Konawe Selatan.  
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