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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hasil Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.13 Sedangkan 

pendapat lain mengatakan bahwa belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman 

individu dalam interaksi dengan lingkungannya menyangkut kognitif, afektif serta 

psikomotorik.14 

Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 

pengalaman. Hasil dari aktifitas belajar terjadilah perubahan dalam diri individu. 

Dengan demikian belajar dikatakan berhasil bila telah terjadi perubahan dalam 

diri individu. Berdasarkan beberapa pendapat diatas tentang belajar, dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang di lakukan sesorang 

untuk memperoleh pengalaman seperti kemapuan, sikap, dan prilaku yang 

mengalami perbahan secara relatif permanen dalam sebuah tingkah laku sebagai 

hasil dari praktek dan latihan. 

 

 

 

 
13 Slameto, Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2010),  h.2. 
14 S. B. Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.13.   
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2. Pengertian Hasil belajar  

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Hasil 

belajar merupakan perubahan perilaku baik peningkatan pengetahuan, perbaikan 

sikap, maupun peningkatan keterampilan yang dialami siswa setelah 

menyelesaikan kegiatan pembelajaran.15 Sedangkan hasil belajar siswa pada 

hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian 

yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik.16 

Hasil belajar yang menjadi objek penilaian kelas berupa kemampuan-

kemampuan baru yang diperoleh siswa setelah mereka mengikuti proses belajar-

mengajar tentang mata pelajaran tertentu.17 Sedangkan pendapat lain  

mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak 

belajar dan tindak mengajar. Dilihat dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri 

dengan proses evaluasi hasil belajar. Sedangkan dilihat dari sisi siswa, hasil 

belajar merupakan puncak proses belajar.18 

Berdasarkan penjelasan diatas tentang hasil belajar dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hasil belajar adalah perubahan prilaku, keterampilan atau 

pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman atau pembelajaran ataupun belajar 

yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 
15 N.K. Pratiwi, “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Perhatian Orang Tua, Dan Minat Belajar 

Siswa Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa Smk Kesehatan Di Kota Tangerang”, 

Vol. 1(2), 2017. h.80. 
16 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), h.3. 
17  Supratiknya,  Penialian Hasil Belajar dengan Teknik Nontes, (Yogyakarta: Universitas 

Sanata Darma, 2012), h.5. 
18  Dimyati & Mudjiono,  Belajar Dan Pembelajaran,  (Jakarta: Rineka Cipta, 2013),  h.3. 
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3. Fakto-Faktor Yang Mempenngaruhi Hasil Belajar 

  Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar digolongkan menjadi  dua, 

yaitu: 

a. Faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar (intern).Faktor intern 

terbagi menjadi (1) faktor jasmaniah (faktor kesehatan, cacat tubuh), (2) 

faktor psikologis (minat, bakat, inteligensi, perhatian, motif, kematangan, 

kesiapan), (3) faktor kelelahan. 

b.  Faktor yang ada di luar individu (ekstern). Faktor ekstern terbagi menjadi (1) 

faktor keluarga (cara orang tua mendidik, keadaan ekonomi keluarga, suasana 

rumah), (2) faktor sekolah (metode mengajar, disiplin sekolah, kurikulum, 

sarana dan prasarana), (3) faktor masyarakat (bentuk kehidupan masyarakat, 

teman bergaul).19 

 Pendapat lain mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar 

di bagi kedalam tiga bagian antara lain: 

a. Faktor internal ( faktor dari dalam siswa), yakni keadaan atau kondisi jasmani 

dan rokhani siswa; 

b. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan disekitar 

siswa, seperti keadaan keluarga dan pertemanan; 

c. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya belajar 

siswa yang meliputi startegi dan metode yang digunakan siswa untuk 

melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran.20 

 

 
19  Slameto, Belajar dan faktor-faktor...,  h.54. 
20  Muhibbin Syah,  Psikologi Belajar ,  (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2006), 

h.144 
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B. Pembelajaran Kooperatif 

1. Pengertian Pembelajaran Kooperatif  

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang melibatkan 

kelompok-kelompok kecil yang heterogen dan siswa bekerja sama untuk 

mencapai tujuan-tujuan dan tugas-tugas akademik bersama, sementara sambil 

bekerja sama para siswa belajar keterampilan-keterampilan kolaboratif dan sosial. 

Anggota-anggota kelompok adalah saling ketergantungan, yaitu saling bergantung 

atau saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama.21 

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan 

menggunakan sistem pengelompokan/tim kecil, yaitu antara empat sampai enam 

orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras atau 

suku yang berbeda (heterogen). Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. 

Setiap kelompok akan mendapatkan penghargaan (reward), jika kelompok mampu 

menunjukan prestasi yang dipersyaratkan. 22 

Cooperative Learning adalah kegiatan gotong royong yang merupakan 

kerjasama yang terdiri dari dua orang atau lebih yang semuanya mempunyai 

tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan.23 Pembelajaran kooperatif 

mencakup suatu kelompok kecil siswa yang bekerjasama sebagai sebuah tim 

untuk mencapai tujuan bersama lainya. Jika para siswa duduk bersama dalam 

kelompok–kelompok kecil dan mempersilahkan salah seorang diantaranya untuk 

 
21 Ashabul Hadi, Wahjoedi, & Kadek Yogi Parta Lesmana, "Implementasi Model 

Pembelajaran Kooperatif  Tipe STAD Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Passing 

Bola Basket",  Jurnal Pendidikan Jasmani, Vol. 7(1), 2017, h.4. 
22  Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h.240. 
23 Anita Lie, Cooperative Learning: Mempraktikkan Cooperative Learning di Ruang-

Ruang Kelas, (Jakarta: Grasindo, 2008), h.28. 
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menyelesaikan seluruh pekerjaan kelompok, ini bukanlah pembelajaran 

kooperatif. Dalam kegiatan pembelajaran kooperatif ini siswa yang lebih aktif 

belajar dan peran guru disini adalah pengelola aktivitas kelompok kecil itu. 

Beberapa keuntungan yang diperoleh melalui penggunaan pembelajaran 

kooperatif yakni belajar kooperatif dapat memperkuat pengetahuan, penalaran, 

dan pemecahan masalah, dapat memperkuat percaya diri dan ketrampilan sosial 

dan berkomunikasi.24 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur dan 

sistematis, siswa di bagi dalam beberapa kelompok dan didalam satu kelompok 

terdiri dari empat sampai enam orang  yang mempunyai perbedaan latar belakang 

kemampuan akademik, jenis kelamin, ras atau suku, model pembelajaran ini 

pengajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bekerjasama 

dengan sesama siswa dalam tugas–tugasnya, dimana lebih mengutamakan 

keaktifan pesrta didik. 

2. Karakteristik Pembelajaran Kooperatif 

Karakteristik pembelajaran kooperatif yaitu : 

a. Pembelajaran Secara Tim 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara tim. Tim 

merupakan tempat untuk mencapai tujuan, oleh karena itu, tim harus mampu 

membuat setiap siswa belajar. Semua anggota tim harus saling membantu 

 
24 Eviliyanida, “Model Pembelajaran Kooperatif”,  Jurnal Visipena, Vol. 2(1), 2011, 

h.22-23 
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untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itulah, kriteria keberhasilan 

pembelajaran yang ditentukan oleh keberhasilan tim. 

Setiap kelompok bersifat heterogen : artinya, kelompok terdiri atas 

anggota yang memiliki kemampuan akademik, jenis kelamin, dan latar 

belakang sosial yang berbeda. Hal ini dimaksudkan agar setiap anggota 

kelompok dapat saling memberikan pengalaman, saling memberi dan 

menerima, sehingga diharapkan setiap anggota dapat memberikan kontribusi 

terhadap keberhasilan kelompok. 

b. Didasarkan pada Manajemen Kooperatif 

Sebagaimana pada umumnya, manajemen mempunyai empat fungsi 

pokok, yaitu fungsi perencanaan, fungsi organisasi, fungsi pelaksanaan, dan 

fungsi kontrol. Demikian juga dalam pembelajaran koopiratif fungsi 

perencanaan menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif memerlukan 

perencanaan yang matang agar proses pembelajaran berjalan secara efektif. 

ini misalnya tujuan apa yang harus dicapai, bagaimana cara mencapainya, apa 

yang harus digunakan untuk mencapai tujuan itu dan lain sebagainya.  

Fungsi pelaksanaan menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif 

harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, melalui langkah-langkah 

pembelajaran yang sudah ditentukan termasuk ketentuan-ketentuan yang 

sudah disepakati bersama. Fungsi organisasi menunjukkan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah pekerjaan bersama antar setiap anggota 

kelompok, oleh sebab itu perlu diatur tugas dan tanggung jawab setiap 

anggota kelompok. Fungsi kontrol menunjukkan bahwa dalam pembelajaran 
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kooperatif perlu ditentukan kriteria keberhasilan baik melalui tes maupun 

nontes. 

c. Kemauan Untuk Bekerja Sama 

Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan 

secara kelompok. Oleh sebab itu, prinsip bekerja sama perlu ditekankan 

dalam proses pembelajaran kooperatif. Setiap anggota kelompok bukan saja 

harus diatur tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi juga 

ditanamkan perlunya saling membantu, misalnya yang pintar perlu membantu 

yang kurang mampu. 

d. Keterampilan Bekerja Sama 

Kemauan untuk bekerja sama itu kemudian dipraktikkan melalui 

aktivitas dan kegiatan yang tergambarkan dalam keterampilan bekerja sama. 

Dengan demikian, siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi 

dan berkornunikasi dengan anggota lain. Siswa perlu dibantu mengatasi 

berbagai hambatan dalam berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga setiap 

siswa dapat menyampaikan ide, mengemukakan pendapat, dan memberikan 

kontribusi kepada keberhasilan kelompok.25 

 

C. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Chips 

1. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Chips 

Model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing atau Talking 

Chips adalah salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang masing-masing 

 
25 Trianto, Model-model Pembelajaran Inovaif Berorientasi Konstruktivitistik, Konsep, 

Landasan Teoritis-Praktis dan Implernentasinya, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2007),  

h.10. 
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anggota kelompoknya mendapat kesempatan yang sama untuk memberikan 

kontribusi mereka dan mendengarkan pandangan serta pemikiran anggota 

kelompok lain. Pengertian kancing menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah 

sebuah benda kecil yang biasa dilekatkan di baju.26 

Model  pembelajaran kooperatif tipe Talking Chips adalah model 

pembelajaran yang membangun hubungan saling ketergantungan atau timbal balik 

antar anggota kelompok oleh karena adanya kepentingan yang sama. Hubungan 

timbal balik yang dimaksudkan disini adalah saling ketergantungan  antar anggota 

kelompok dalam menjawab pertanyaan, menyampaikan ide atau pendapatnya 

sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan bersama. Dalam 

penerapan pembelajaran Talking Chips siswa dapat termotivasi karena mendapat 

perlakuan dan kesempatan yang sama dalam menjalankan model pembelajaran 

ini.27 

Model pembelajaran Talking Chips dalam pelaksanaannya mampu 

membuat semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk aktif dalam 

mengemukakan pendapat sehingga terjadi pemerataan dalam pembagian tugas 

kelompok, dengan kata lain masing-masing anggota kelompok mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi mereka serta memberikan 

pandangan dan pemikiran anggota yang lain, sehingga semua anggota kelompok 

saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain dengan 

kelompoknya, peserta didik juga dapat berinteraksi dengan anggota kelompok lain 

 
26  Anita Lie, Cooperative Learning:...,  h.63. 
27  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), h.57. 
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sehingga tercipta kondisi saling ketergantungan positif di dalam kelas mereka 

pada waktu yang sama.28 

2. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Talking Chips 

Dalam pembelajaran kooperatif tipe Talking Chips masing-masing anggota 

kelompok mendapatkan kesempatan untuk memberikan konstribusi mereka dan 

mendengarkan pandangan dan pemikiran anggota yang lain dalam kelompoknya. 

Keunggulan lain dari model ini adalah untuk mengatasi hambatan pemerataan 

kesempatan yang sering mewarnai kerja kelompok. Dalam beberapa kelompok 

kooperatif yang lain sering ada anggota yang selalau dominan dan banyak bicara. 

Sebaiknya, ada juga anggota yang  pasif dan pasrah saja pada rekannya yang lebih 

dominan. Dalam situasi seperti ini, pemerataan tanggung jawab dalam kelompok 

bisa tidak tercapai karena anggota yang pasif akan selalau menggantungkan 

dirinya pada rekannya yang dominan. Model pembelajaran Talking Chips 

memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk berperan serta. 

Sedangkan kelemahan dalam model pembelajaran tipe Talking Chips 

diantaranya: 1) tidak semua konsep dapt mengungkapkan model Talking Chips, 

disinilah tingkat profesional seorang guru dinilai. 2) pengelolaan waktu saat 

persiapan dan pelaksanaan perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran, terutama dalam proses pembentukkan pengetahuan siswa. 3) 

pembelajaran model  Talking Chips memerlukan persiapan yang cukup sulit. 

4)guru dituntut untuk dapat mengawasi setiap siswa yang ada di kelas, oleh 

 
28 A. S. Syamsuri & W. Wahyuni, “Pengaruh Teknik Pembelajaran Talking Chips 

terhadap Keaktifan Berbicara pada Peserta Didik Kelas X MIA 6 SMA Negeri 2 Bantaeng”, In 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan. Vol. 1(1),  2018,  h.461. 
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karena itu cukup sulit dilakukan terutama jika jumlah siswa dalam kelas terlalu 

banyak.29 

3. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Chips 

 Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Talking Chips dapat dilihat 

pada tabel berikut: 30 

Tabel 2.1 Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif Tipe Talking Chips 

Fase Tingkah Laku Guru 

Fase-1 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

(atau indikator hasil belajar), guru 

memotivasi siswa, guru mengaitkan 

pelajaran sekarang dengan yang terdahulu. 

Fase-2 

Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa 

dengan jalan demonstrasi atau lewat 

bacaan. 

Fase-3 

Mengorganisasikan siswa ke 

dalam kelompok-kelompok 

belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa cara 

membentuk kelompok belajar, guru 

mengorganisasikan siswa ke dalam 

kelompok-kelompok belajar (setiap 

kelompok beranggotakan 4-5 orang dan 

harus heterogen terutama jenis kelamin 

dan kemampuan siswa, dan setiap anggota 

diberi tanggung jawab untuk mempelajari 

atau mengerjakan tugas), guru menjelaskan 

tentang penggunaan media kancing sebagai 

salah satu tiket untuk berpendapat di dalam 

kelompoknya masing-masing. 

Fase-4 

Membimbing kelompok bekerja 

dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok 

belajar pada saat siswa mengerjakan tugas. 

Fase-5 

Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah dipelajari atau meminta 

siswa mempresentasikan hasil kerjanya, 

kemudian dilanjutkan dengan diskusi 

 
29 Darmadi, Pengembanagn Model Dan Metode Pembelajaran Dalam Dinamika Belajar 

Siswa, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).  h.369-367. 
30  Miftahul Huda, Cooperative Learning,  (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011). h.142. 
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Fase-6 

Memberikan penghargaan 

Guru memberikan penghargaan kepada 

siswa yang berprestasi untuk menghargai 

upaya dan hasil belajar siswa baik secara 

individu maupun kelompok. 

 

 

D. Hakikat Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing 

1. Pengertian Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing 

Snowball Throwing adalah paradigma pembelajaran efektif yang 

merupakan rekomendasi UNESCO, yakni: belajar mengetahui (learning to know), 

belajar bekerja (learning to do), belajar hidup bersama (learning to live together), 

dan belajar menjadi diri sendiri (learning to be).31 

Snowball berarti bola salju sedangkan Throwing berarti menggelinding. 

Diartikan secara keseluruhan berarti bola salju yang menggelinding. Model 

pembelajaran ini merupakan permainan antar kelompok yang di perlombakan 

seperti melempar bola guna merangsang siswa tersebut untuk lebih aktif dan 

semangat dalam mendapatkan poin dan mereka bersaing secara sehat tanpa harus 

menjatuhkan kelompok yang lain. Dan model pembelajaran ini dapat membantu 

siswa dalam belajar dan menciptakan interaksi untuk saling acuh dan menghindari 

ketersinggungan dan kesalah pahaman serta meningkatkan keterampilan sosial.32 

Pembelajaran Snowball Throwing merupakan metode pembelajaran yang 

dalam pelaksanaannya dengan pantauan guru, peserta didik belajar dalam 

kelompok dan saling bekerja sama untuk menguasai materi pelajaran. Menurut 

 
31 C. R. Handini & E. Ismayati. “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Courselab 

dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing Pada Mata 

Pelajaran Teknik Elektronika Dasar Di SMK Negeri 7 Surabaya”, Jurnal Pendidikan Teknik 

Elektro, Vol. 5(2), 2016, h.618. 
32 Vera Daniati, Yuliasma & Zora Iriani, “Peningkatan Hasil Belajar Siswa dengan Model 

Kooperatif Tipe Snowball Throwing pada Pembelajaran Seni Tari Kelas VIIIC di SMP N 1 

Bukittinggi”, Jurnal Sendratasik. Vol. 2(1),  2013,  h.38. 
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proses pembelajaran dengan memanfaatkan model Snowball Throwing 

menjadikan peserta didik sebagai pusat belajar, peserta didik aktif berdiskusi dan 

memecahkan masalah dari pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan selama 

proses pembelajaran serta mengerjakan tugas bersama. Model Snowball Throwing 

menggunakan pertanyaan sebagai alat terjadinya aktivitas belajar peserta didik di 

kelas. Pertanyaan dan jawaban merupakan stimulus dan aktivitas selama proses 

pembelajaran.33 

Pembelajaran dengan Snowball Throwing ini dapat menjembatani siswa 

yang memiliki rasa percaya diri yang rendah untuk bertanya, karena permasalahan 

yang mereka miliki dapat disampaikan melalui kertas yang dibentuk menjadi bola 

(Snowball). Pembelajaran ini juga dapat mengakomodasi partisipasi siswa yang 

cenderung pasif dalam bediskusi. Sehingga dalam pembelajaran, siswa tersebut 

tidak hanya duduk diam didalam kelas.34 

2. Kelebihan Dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Snowball Trowing  

 

Setiap model pembelajaran pastilah memliki kelebihan maupun 

kelemahannya masing-masing. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran 

Snowball Throwing adalah sebagai beikut:  

Kelebihan model pembelajaran Snowball Throwing  adalah sebagai 

berikut: 

a. Suasana pembelajaran menjadi menyenangkan karena siswa seperti bermain 

dengan melempar bola kertas kepada siswa lain.  
 

33 T. Handayani, dkk, “Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing 

Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik”, Curricula: Journal Of Teaching And Learning, Vol. 2(1), 

2017, h.49. 
34  R. H. Hirzi., Sripatmi, S., & Hapipi, “Penerapan Model...”, h.47-48. 
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b. Siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir 

karena diberi kesempatan untuk membuat soal dan diberikan pada siswa lain.  

c. Membuat siswa siap dengan berbagai kemungkinan karena siswa tidak tahu 

soal yang dibuat temannya seperti apa.  

d. Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran.  

e. Pendidik tidak terlalu repot membuat media karena siswa terjun langsung 

dalam praktik.  

f. Pembelajaran menjadi lebih efektif  

g. Ketiga aspek kognitif, afektif dan psikomotor dapat tercapai.  

Disamping terdapat kelebihan, model Snowball Throwing juga mempunyai 

kekurangan adalah sebagai berikut:  

a. Sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam memahami materi sehingga 

apa yang dikuasai siswa hanya sedikit. Hal ini dapat dilihat dari soal yang 

dibuat siswa biasanya hanya seputar materi yang sudah dijelaskan atau seperti 

contoh soal yang telah diberikan.  

b. Ketua Kelompok yang tidak mampu menjelaskan dengan baik tentu menjadi 

penghambat bagi anggota lain untuk memahami materi sehingga diperlukan 

waktu yang tidak sedikit untuk siswa mendiskusikan materi pelajaran.  

c. Memerlukan waktu yang panjang.  

d. Murid yang nakal cenderung untuk berbuat onar.  

e. Kelas sering kali gaduh karena kelompok dibuat oleh siswa. 35 

 
35 Shoimin Aris, 68 Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013,  (Yogyakarta : 

Ar-Ruzz Media, 2014) . h.176. 
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3. Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing 

Langkah-Langkah pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing adalah 

sebagai berikut:36 

Tabel 2.2 Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Snowball 

Throwing 

Fase Tingkah Laku Guru 

Fase 1  

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa  

Menyampaikan seluruh tujuan dalam 

pembelajaran dan memotivasi siswa  

Fase 2  

Menyajikan informasi  

Menyajikan informasi tentang materi 

pembelajaran siswa  

Fase 3  

Mengorganisasikan siswa ke 

dalam kelompok-kelompok 

belajar  

− Memberikan informasi kepada siswa 

tentang prosedur pelaksanaan 

pembelajaran Snowball Throwing  

− Membagi siswa ke dalam kelompok-

kelompok belajar 

Fase 4  

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar  

− Memanggil ketua kelompok dan 

menjelaskan materi serta pembagian 

tugas kelompok  

− Meminta ketua kelompok kembali ke 

kelompok masing-masing untuk 

mendiskusikan tugas yang diberikan guru 

dengan anggota kelompok  

− Memberikan selembar kertas kepada 

setiap kelompok dan meminta kelompok 

tersebut menulis pertanyaan sesuai 

dengan materi yang dijelaskan guru  

− Meminta setiap kelompok untuk 

menggulung dan melemparkan 

pertanyaan yang telah ditulis pada kertas 

kepada kelompok lain  

− Meminta setiap kelompok menuliskan 

jawaban atas pertanyaan yang didapatkan 

dari kelompok lain pada kertas kerja 

tersebut  

Fase 5  

Evaluasi  

Guru meminta setiap kelompok untuk 

membacakan jawaban atas pertanyaan yang 

 
36  F. Jahro, “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Kondisi Fisik Wilayah Indonesia Di Kelas VIII-1 

MTsN 1 Padangsidimpuan Tahun Ajaran 2011/2012”, Tunas Geografi, Vol. 1(1), 2012. h.91. 
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diterima dari kelompok lain  

Fase 6  

Memberi 

penilaian/penghargaan  

Memberikan penilaian terhadap hasil kerja 

kelompok  

 

E. Penelitian Yang Relevan 

Sepengetahuan peneliti, telah ada beberapa penelitian yang telah dilakukan 

terkait dengan Studi Perbandingan Hasil Belajar IPA menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Talking Chips dan Snowball Trowing. 

A. Karmila Haeruddin (2017) dengan judul penelitian Perbandingan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Chips dan Snowball Throwing 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Biologi Kelas XI IPA MAN 1 

Sinjai Utara. Hasil penelitian menyatakan bahwa kedua model pembelajaran ini 

memberi pengaruh terhadap hasil belajar  siswa. Pada tahapan perbandingan 

model pembelajaran kooperatif tipe Talking Chips  yang lebih tinggi hasil 

belajarnya di bandingkan Snowball Throwing. 

Futri Hidayatullah, Nur Islami dan  Mitri Irianti (2017) dengan judul 

penelitian Hasil Belajar Kognitif IPA Fisika Siswa Melalui Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Chips di Kelas VIII MTs Daarun Nahdhah 

Tawalib Bangkinang Kampar. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembelajaran 

dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Talking Chips dapat 

meningkatkan hasil belajar kognitif IPA Fisika siswa di MTs Daarun Nahdhah 

Tawalib Bangkinang Kampar pada materi pokok alat-alat optik. 

Triastuti Handayani, Mujasam, Sri Wahyu Widyaningsih dan Irfan Yusuf 

(2017) dengan judul penelitian Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
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Snowball Throwing Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik.  Hasil penelitian 

menyatakan bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif 

tipe Snowball Throwing dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada 

materi suhu.  

 

F. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran IPA hendaknya didesain atau dibuat agar tidak 

membosankan dengan model  yang dapat menarik minat dan meningkatkan 

motivasi siswa untuk belajar. Dengan model yang biasa-biasa saja tentunya siswa 

akan merasa bosan sehingga hasil belajar akan rendah atau menurun, karena minat 

dan motivasi mereka untuk belajar IPA  kurang atau bahkan tidak ada sama sekali. 

Oleh karena itu, di dalam penelitian ini penulis ingin membuktikan bahwa ada 

perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA  yang diajar menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Talking Chips dibandingkan dengan Snowball 

Throwing, dan adanya respon positif siswa setelah belajar menggunakan model 

pembelejaran kooperatif tipe Talking  Chips dan adanya respon positif siswa 

setelah belajar menggunakan model pembelejaran kooperatif tipe Snowball 

Throwing. 
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Adapun gambaran singkat terkait kerangka pikir penulis dalam proposal 

penelitian ini dapat dilihat pada  diagram berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Diagram Kerangka Pikir 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA  yang diajar 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Talking Chips 

dibandingkan dengan Snowball Throwing. 
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