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1. Pendahuluan 
Hasil observasi di SMK Negeri 1 Magelang menunjukkan bahwa 

selama proses pembelajaran dalam mata pelajaran Pemrograman Dasar, guru 
masih menerapkan pembelajaran konvensional setiap kali mengajar. Selama 
proses pembelajaran berlangsung banyak siswa yang tidak mendengarkan 
ketika guru menjelaskan, apabila guru bertanya hanya beberapa siswa yang 
mau menanggapi, banyak siswa yang melamun, dan berbicara dengan teman 
sebangkunya, hal tersebut menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa selama 
proses belajar rendah sehingga menyebabkan pemahaman siswa terhadap 
materi pelajaran kurang. Berdasarkan data yang diperoleh, rata-rata nilai siswa 
belum mencapai KKM yang telah ditentukan oleh sekolah, yaitu ≥ 80.  

Mengatasi hal tersebut, salah suatu upaya yang dapat dilakukan oleh 
guru agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa adalah dengan 
merencanakan penggunakan model pembelajaran maupun media pembelajaran 
yang dapat memotivasi siswa sehingga siswa lebih memahami materi.  

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan yaitu Snowball 
Throwing. Model Pembelajaran Snowball Throwing disebut juga model 
pembelajaran gelundungan bola salju [1]. Model pembelajaran ini melatih 
siswa untuk lebih tanggap menerima pesan dari siswa lain dalam bentuk bola 
salju yang terbuat dari kertas, dan menyampaikan pesan tersebut kepada 
temannya dalam satu kelompok. Selain memilih metode pembelajaran, 
menggunakan media pembelajaran juga merupakan salah satu hal yang 
penting agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Pemakaian media 
pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan 
dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan 
belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psokologis terhadap siswa 
[2]. Media yang dapat dipakai salah satunya adalah media berbasis animasi 
yang bersifat interaktif. Media animasi digunakan untuk menyampaikan 
materi yang akan diberikan kepada siswa. Media ini tidak hanya berupa teks, 
tetapi terdapat juga gambar, suara dan video. 

 
2. Kajian Pustaka 

Penelitian yang telah dilakukan Agustina tentang penerapan Snowball 
Throwing menunjukkan bahwa hasil penelitian terlihat bahwa siswa mulai 
berani mengemukakan pendapatnya, hal ini terlihat dari keaktifan siswa 
bertanya tentang materi yang belum dimengerti. Siswa juga tidak malu lagi 
menjawab pertanyaan, setiap siswa selalu berusaha menjawab pertanyaan 
dengan benar tanpa malu-malu lagi. Keberanian siswa juga semakin terlihat 
ketika harus tampil di depan kelas, mereka berani tampil mengemukakan 
rangkuman materi di depan kelas. Selain itu dalam membuat pertanyaan, 
siswa mampu membuat pertanyaan sesuai materi yang sedang dipelajari [3]. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sukiyasa dan Sukoco tentang 
penggunaan animasi untuk hasil dan motivasi belajar, dalam penelitian hasil 
belajar kelompok eksperimen lebih tinggi dari hasil belajar kelompok kontrol. 
Hal ini memberikan gambaran bahwa materi yang disampaikan menggunakan 
media animasi dapat lebih jelas dan lebih mendekati nyata dapat meningkat-
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kan pemahaman peserta didik. Peserta didik lebih mudah menerima materi 
atau lebih mudah dipahami. Materi pelajaran yang mudah dipahami tentu 
memberikan hasil belajar yang lebih baik. Dengan demikian, media animasi 
berkontribusi positif terhadap hasil belajar dan motivasi belajar [4]. 

Berdasarkan uraian yang ada terdapat persamaan dan perbedaan dari 
peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan 
penelitian dengan penelian terdahulu yaitu : Menggunakan Snowball 
Throwing untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dan menggunakan media 
animasi untuk meningkatkan hasil prestasi siswa. Sedangkan perbedaan yaitu 
pada penelitian terdahulu penggunaan Snowball Throwing tidak menggunakan 
bantuan media, perbedaan lainnya yaitu pada penelitian terdahulu penggunaan 
media animasi tidak menggunakan model pembelajaran. Berdasarkan 
persamaan dan perbedaan tersebut penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode pembelajaran serta memanfaatkan bantuan media 
pembelajaran yaitu menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing 
dengan memanfaatkan media berbasis animasi. 

Metode yang sering digunakan guru dalam mengajar yakni metode 
mengajar ceramah. Metode ini tergolong metode konvensional karena 
persiapannya paling sederhana dan mudah, fleksibel tanpa memerlukan 
persiapan khusus. Metode konvensioanal merupakan cara penyajian 
pelajaran yang yang dilakukan guru dengan penuturan atau penjelasan lisan 
secara langsung terhadap siswa [5].  

Pengertian Snowball secara etimologi berarti bola salju, sedangkan 
Throwing artinya melempar. Snowball Throwing secara keseluruhan dapat 
diartikan melempar bola salju. Bola salju yang dimaksud merupakan kertas 
yang berisi pertanyaan yang dibuat oleh siswa kemudian dilempar kepada 
temannya sendiri untuk dijawab. Snowball Throwing merupakan salah satu 
model pembelajaran aktif (active learning) yang dalam pelaksanaannya 
banyak melibatkan siswa [6]. Peran guru di sini hanya sebagai pemberi arahan 
awal mengenai topik pembelajaran dan selanjutnya penertiban terhadap 
jalannya pembelajaran. Snowball throwing dapat diartikan sebagai model 
pembelajaran yang menggunakan bola pertanyaan dari kertas yang digulung 
bulat berbentuk bola kemudian dilemparkan secara bergiliran di antara sesama 
anggota kelompok [7].  

Media adalah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan 
pembelajaran. Pembelajaran merupakan sebuah proses komunikasi antara 
peserta didik, pendidik dan bahan ajar [8]. Media pembelajaran adalah segala 
segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim 
ke penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta 
kemauan peserta didik sedemikian rupa  sehingga proses belajar terjadi dalam 
rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif [9]. Terkait dengan 
media, media dapat dibagi menjadi 3 yaitu media auditif yaitu media yang 
dapat didengar saja (suara), media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat 
saja, tidak mengadung unsur suara, dan media audiovisual yaitu media yang 
selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar bisa dilihat, 
misalnya rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain-lain. 
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Penelitian ini, media yang digunakan adalah media pembelajaran berbasis 
animasi, media ini termasuk jenis media audiovisual [10]. 

Animasi berisi kumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa dan 
menghasilkan gerakan sehingga berkesan hidup serta menyimpan pesan-pesan 
pembelajaran. Animasi merupakan satu bentuk presentasi bergambar yang 
paling menarik, yang berupa simulasi gambar bergerak yang menggambarkan 
perpindahan atau pergerakan suatu objek [4]. Media berbasis animasi dalam 
penelitian ini yaitu penggabungan antar text, suara, gambar serta video hingga 
menjadi suatu media interaktif yang dapat digunakan sebagai media 
pembelajaran. 

Belajar sangat erat hubungannya dengan prestasi belajar. Karena 
prestasi itu sendiri merupakan hasil belajar yang biasanya dinyatakan dengan 
nilai. Prestasi belajar dapat dilihat dari nilai siswa setelah mengikuti tes materi 
pelajaran. Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai siswa dalam bentuk angka 
– angka setelah diberikan tes setiap akhir pertemuan, pertengahan semester, 
maupun akhir semester. Prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan usaha 
yang dapat dicapai oleh seseorang setelah memperoleh pengalaman belajar 
atau memperoleh sesuatu [11]. Indikator keberhasilan proses belajar mengajar 
dapat dilihat dari prestasi belajar siswanya [12]. Bila prestasi belajar siswa 
tinggi, maka dapat dikatakan proses belajar mengajar yang dilakukan berhasil, 
demikian pula sebaliknya apabila prestasi belajar siswa rendah maka proses 
belajar mengajar kurang berhasil. Prestasi belajar yang tinggi dapat dicapai 
berkat sinergi dari semua komponen yang membangun pembelajaran itu 
sendiri. 

Alat evaluasi dikatakan baik apabila mampu mengevaluasi sesuatu 
dengan hasil seperti keadaan yang dievaluasi. Ada 2 teknik evaluasi yaitu 
teknik tes dan non tes. Teknik tes merupakan suatu alat pengumpulan 
informasi yang bersifat resmi dengan adanya batasan-batasan. eknik tes yang 
digunakan untuk mengukur siswa adalah tes formatif. Tes formatif 
dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah 
mengikuti program tertentu [13]. Teknik Non Tes merupakan teknik untuk 
mengukur suatu perubahan tingkah laku, yang berhubungan dengan apa yang 
dapat kerjakan, yang dapat diamati oleh indra-indra yang bersifat konkret. 
Salah satu jenis alat ukur non-tes adalah angket atau kuisioner, digunakan 
untuk entang keadaan/data diri, pengalaman, pengetahuan sikap atau 
pendapatnya dan lain-lain [14]. 

Motivasi belajar merupakan keinginan atau dorongan untuk belajar. 
Perannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang dan 
semangat untuk belajar [15]. Motivasi akan sangat penting dalam kegiatan 
belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar akan berhasil baik apabila siswa 
tekun mengerjakan tugas, ulet dalam memecahkan berbagai masalah dan 
hambatan. 

 
3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 
kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian eksperimen, penelitian 
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eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua 
faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau 
mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu [16]. 
Rancangan yang digunakan adalah Nonequivalent Control Group Design, 
dimana kelompok subjek diambil dari populasi tertentu dan dilakukan pretest 
kemudian dikenai treatment secara berturut-turut dan terakhir diberikan 
posttest untuk mengukur hasil belajar pada kelompok belajar tersebut. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh siswa SMK 
Negeri 1 Magelang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 kelas 
yaitu kelas XEC dan XED. Penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahapan 
seperti yang ditunjukkan oleh gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Tahapan Penelitian 
 

Tahap pertama yang dilakukan adalah identikasi masalah dan studi 
literatur. Sebelum melalukan identifikasi mafasalah, maka akan dilakukan 
observasi lapangan. Observasi dilakukan untuk mengamati proses 
pembelajaran disekolah yang akan dilaksanakan penelitian. Observasi  
pembelajaran juga dilakukan untuk mengetahui kondisi, perilaku dan 
pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Hasil observasi digunakan 
untuk menentukan identifikasi masalah sehingga dapat menentukan model 
pembelajaran maupun media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Data 
yang diperoleh juga digunakan untuk memilih kelas yang aka digunakan 
dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk 
menentukan kelas eksprerimen maupun kontrol adalah Sampling Purposive 
yaitu berdasarkan rekomendasi dari guru yang bersangkutan, serta berdasarkan 
hasil pretest yang telah diberikan. Berdasarkan metode yang digunakan, yang 
menjadi kelas kontrol adalah kelas XEC dengan jumlah siswa yaitu 28 anak 
dan kelas eksperimen yaitu XED dengan jumlah siswa yaitu 28 anak. 

Tahap selanjutnya yaitu melakukan penentuan materi, pembuatan 
media, instrumen penelitian serta perencanaan tindakan. Penentuan materi 

Identifikasi Masalah dan Studi Literatur 

Penentuan Materi, Pembuatan Media, 
Instrumen dan Perencanaan Tindakan 

Pelaksanaan Tindakan 

Pengolahan Data dan Analisa 

Penulisan Laporan 
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ditentukan oleh guru yang bersangkutan pada mata pelajaran Pemrograman 
Dasar. Media yang dipilih adalah media pembelajaran berbasis animasi. 

Pembuatan media berbasis animasi menggunakan metode Prototype. 
Metode Prototype melewati tiga proses, yaitu pengumpulan kebutuhan, 
perancangan, dan evaluasi Prototype [17].  Proses-proses tersebut dapat 
dijelaskan sebagai berikut : (1) Pengumpulan kebutuhan: menyiapkan materi 
pelajaran yang didapat dari hasil diskusi dengan guru. (2) Perancangan: 
membuat media pembelajaran berbasis animasi menggunakan program 
aplikasi berbasisi animasi. (3) Evaluasi Prototype: mengevaluasi media yang 
telah dibuat oleh guru, jika masih terdapat kekurangan maka dilakukan 
perulangan proses-proses sebelumnya. Perulangan ketiga proses ini terus 
berlangsung hingga Media Pembelajaran sesuai dengan materi yang akan 
diajarkan guru. Pembuatan Media Pembelajaran dilakukan evaluasi sebanyak 
dua kali, yang pertama tulisan pada Media Pembelajaran kurang jelas karena 
kontras dengan background yang dipakai. Tulisan harus bisa dibaca oleh 
siswa tanpa kesulitan. Evaluasi yang kedua, guru meminta ditambahkan video 
pengenalan aplikasi pemrograman dasar pada Media Pembelajaran untuk 
mempermudah siswa mempelajari aplikasi yang digunakan. Lebih jelasnya 
dapat dilihat pada gambar 2. 

 

 
 

Gambar 2. Perancangan Media Pembelajaran [17] 
 
Instrumen dalam penelitian ini yaitu lembar observasi keaktivan siswa, 

soal pretest-posttest dan angket/kuisioner yang disusun berdasarkan 
rekomendasi para ahli. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini antara lain : Metode observasi, bertujuan untuk mengumpulkan 
data mengenai partisipasi dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran serta 
untuk mengetahui metode pembelajaran yang digunakan guru dalam KBM. 
Berikut Indikator penilaian aktifitas belajar siswa. 
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Tabel 1. Indikator Penilaian Aktivitas Belajar Siswa [18] 
 

No Indikator Skor 
0 1 2 3 4 

1 Kesiapan siswa dalam mengikuti 
pembelajaran  

     

2 Mendengarkan dan memperhatikan 
penjelasan guru 

     

3 Interaksi siswa dengan guru       
4 Interaksi siswa dengan siswa      
5 Diskusi menggunakan model Pembelajaran 

Snowball Throwing sesuai instruksi guru 
     

6 Mengerjakan soal dengan kemampuan 
sendiri 

     

 
Rumus menghitung kriteria dalam % : = 	

	
 x 100% 

Kriteria penilaian aktivitas belajar siswa : 
0 : Tidak Aktif   3 : Aktif 
1 : Kurang Aktif  4 : Sangat Aktif 

 2 : Cukup Aktif 
 
Metode tes (pretest dan posttest) bertujuan untuk mengukur 

pencapaian penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan. Instrumen tes ini 
disusun bersama guru mata pelajaran pemrograman dasar dengan kisi-kisi seperti 
yang ditunjukkan pada tabel 2. Guru pemrograman dasar juga berperan untuk 
memvalidasi isi soal tes agar sesuai dengan tujuan dan mencakup materi yang 
diajarkan. 

Tabel 2. Indikator Soal Tes 
 

No. Indikator No. 
Pertanyaan 

1 Memahami tentang Pengertian, fungsi dan bagian-
bangian Microsoft Visual Basic 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 

2 Memahai tentang struktur program Aplikasi 
Pemrograman Visual Basic 

9, 10, 11, 
12, 13 

3 Dapat menjelaskan pengertian dan fungsi 
Penggunaan tipe data, Variabel dan operator pada 
pemrograman basik 

14, 15, 16, 
19, 18, 19, 

20, 21 
4 Dapat menjelaskan tentang struktur pengambilan 

keputusan dan perulangan 
22, 23, 24 

5 Dapat menjelaskan jenis-jenis kesalahan saat 
menjalanan program 

25, 26, 27 

6 Dapat menjelaskan mengenai procedure-procedure 
dalam visual basic 

28, 29 

7 Dapat menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis 
aplikasi batabase 

30 
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Metode lain yang digunakan adalah metode angket. Angket/Kuisioner 
akan diberikan kepada kedua kelas baik eksperimen maupun kontrol, 
kemudian akan diisi oleh siswa. Tujuannya yaitu untuk mengetahui motivasi 
siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Indikator yang diukur yaitu : 
(1) Tekun dalam menghadapi tugas, (2) Ulet dalam menghadapi kesulitan, (3) 
Menunjukkan minat, (4) Senang bekerja sendiri, (5) Cepat bosan pada tugas-
tugas rutin, (6) Dapat mempertahankan pendapatnya. (7) Senang mencari dan 
memecahkan soal soal [15]. Perhitungan hasil Angket/Kuisioner dalam 
mengolah data menggunakan skala likert dengan kriteria jawaban : SS (Sangat 
Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju),dan STS (Sangat Tidak Setuju )[19].  

Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Tindakan dilakukan 
sesuai dengan desain penelitian yaitu pada kelas kontrol dan eksperimen. 
Masing-masing kelas akan diberi soal pretest sebelum memulai proses 
pembelajaran guna untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Proses 
pembelajaran dilaksanakan berbasarkan RPP yang telah dirancang oleh guru. 
Pada kelas eksperimen pembelajaran akan berlangsung menggunakan model 
pembelajaran Snowball Throwing dengan memanfaatkan media berbasis 
animasi sedangkan kelas kontrol akan menggunakan metode konvensional. 
Setelah proses pembelajaran selesai, masing-masing kelas akan diberikan soal 
posttest untuk mengetahui hasil belajar siswa. Selanjutnya akan diberi Angket 
untuk kedua kelas guna untuk mengetahui motivasi belajar siswa. 

Tahap berikutnya adalah Tahap pengolahan dan analisa data. Tahap 
ini, kegiatan yang dilakukan antaranya adalah Mengolah data hasil observasi 
aktivitas siswa, angket, pretest dan posttest. Hasil tes akan dibandingkan 
antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan untuk melihat peningkatan 
nilai kedua kelas, selanjutnya mengolah data angket untuk mengetahui 
motivasi belajar terhadap materi selama menggunakan model dan media 
pembelajaran yang digunakan. Melakukan penarikan kesimpulan dan 
membuat laporan hasil penelitian. Langkah terakhir dalam tahap ini adalah 
pembuatan laporan penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh selama 
penelitian. 

Analisa data dalam penelitian berupa uji t (Uji Independent sampe t test) 
dengan syarat nilai harus bernilai normal dan homogen. Analisa lain yaitu 
perhitungan skor angket atau kuisioner. Analisis data dalam penelitin ini dibantu 
dengan menggunakan program aplikasi pengolah data statistik dan program 
aplikasi pengolah angka. 

 
4. Hasil dan Pembahasan 

Tahap pertama sebelum tindakan yaitu melakukan observasi pada saat 
proses kegiatan mengajar berlangsung dan wawancara kepada guru 
pemrograman dasar di SMK Negeri 1 Magelang, hasilnya yaitu penyampaian 
materi masih dilakukan secara konvensional, penggunaan metode 
konvensional menyebabkan motivasi siswa rendah sehingga selama proses 
pembelajaran siswa tidak aktif berperan dalam pembelajaran dan 
menyebabkan pemahaman siswa terhadap materi kurang. Ranah yang diukur 
adalah tanggapan siswa terhadap pembelajaran serta pemahaman siswa 
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terhadap materi yang dipelajari. Proses pembelajaran dimulai dengan 
memberikan soal pretest pada semua kelas yang akan dijadikan subjek 
penelitian. Berdasarkan hasil pretest, kemudian ditentukan kelas yang akan 
menjadi kelas eksperimen dan kontrol. Hasil rata-rata pretest yaitu 70.36 
untuk kelas XED dan 71.43 untuk kelas XEC, sehingga yang menjadi kelas 
eksperimen yaitu kelas XED sedangkan kelas kontrol yaitu XED, masing-
masing kelas berjumlah 28 siswa. Setelah menentukan pembagian kelas, 
pembelajaran dimulai yaitu dengan menerapkan pembelajaran dengan 
menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing dengan 
memanfaatkan media berbasis animasi pada kelas eksperimen dan metode 
konvensional pada kelas kontrol. Pemberian perlakuan atau treatment 
diberikan selama dua kali pertemuan. Pada treatment pertama materi yang 
dipelajari adalah materi yang sudah dijelaskan oleh guru sebelumnya, 
sehingga pada pertemuan pertama siswa akan mengulas kembali materi yang 
telah dipelajari. Pertemuan kedua, materi yang dipelajari adalah lanjutan dari 
materi yang telah diberikan sebelumnya, namun pada media pembelajaran 
yang diberikan bukan hanya berisi tentang materi baru saja, tetapi terdapat 
pula materi yang telah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut bertujuan agar 
siswa juga mempelajari materi yang lama sehingga tidak mudah melupakan 
materi yang telah diajarkan. 
 

  
 

Gambar 2. Tampilan Media Pembelajaran 
 

Langkah pertama yang dilakukan pada saat pembelajaran adalah 
mengenalkan media pembelajaran yang dipakai. Tujuannya yaitu agar siswa 
paham bahwa bukan hanya media powerpoint saja yang dapat digunakan 
sebagai media pembelajaran, tetapi media pembelajaran lainpun dapat 
digunakan. Selanjutnya, guru menjelaskan secara singkat tentang materi yang 
akan dipelajari sekaligus menjelaskan mengenai cara berjalannya media 
berbasis animasi. Setelah menjelaskan, guru akan membagi kelompok 
menjadi 7 kelompok yang masing-masing kelompok beranggotakan 4 siswa 
untuk melakukan diskusi dengan materi yang telah dirangkum pada media 
pembelajaran. Setiap kelompok terdapat dua atau lebih perangkat komputer 
atau laptop yang dibawa oleh siswa. Komputer nantinya digunakan untuk 
menampilkan media pembelajaran yang akan diberikan kepada masing-
masing kelompok. 
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Gambar 3. Siswa berkumpul pada kelompok masing-masing 
 
Setelah siswa berkumpul pada kelompok masing-masing, maka akan 

ditentukan satu perwakilan yang akan maju ke meja guru dengan membawa 
flashdisk untuk mendapatkan materi media pembelajaran berbasis animasi, 
perwakilan kelompok akan dijelaskan mengenai isi dari media pembelajaran 
dan hal yang akan dilakukan selama diskusi. Setelah mendapat media dan 
mendengarkan penjelasan dari guru, tugas perwakilan siswa yaitu 
menjelaskan kembali apa yang dijelaskan oleh guru kepada teman dalam 
kelompoknya. Tahap selanjutnya yaitu siswa berdiskusi dengan materi yang 
ada pada media pembelajaran yang telah diberikan, jika ada yang belum 
mengerti siswa diperkenankan bertanya baik kepada guru maupun kepada 
teman dalam satu kelompok. Selama proses berdiskusi masing-masing siswa 
dalam kelompok diwajibkan membuat soal yang ditulis dalam kertas dengan 
catatan soal tidak boleh sama, sedangkan jawabannya ditulis dalam kertas 
lain, soal yang telah dibuat nantinya akan dijawab oleh kelompok lain oleh 
karena itu soal akan bersifat tertutup, maksudnya hanya teman dalam satu 
kelompoknya saja yang boleh melihat soal yang telah dibuat. Kegiatan 
berdiskusi ini oleh guru secara langsung, sehingga ketika ada siswa yang 
tidak berdiskusi/bermalas-malasan maka akan ditegur secara langsung. Tugas 
guru yang lain yaitu melakukan observasi terhadap aktifitas siswa selama 
kegiatan belajar mengajar berlangsung, dari awal pelajaran hingga akhir 
pelajaran selesai, baik pada kelas eksperimen maupun pada kelas kontrol. 

 

   
 

Gambar 4. Proses Diskusi Siswa 
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 Setelah berdiskusi dan membuat soal, pertama, guru akan menunjuk 
masing-masing perwakilan kelompok untuk maju kedepan kelas dengan 
membawa kertas yang berisi soal yang telah dibuat sebelumnya, selanjutnya 
guru akan mengecek soal yan terlebih dahulu untuk mengetahui ada soal yang 
sama atau tidak, jika tidak maka akan dilakukan tahap selanjutnya, tetapi jika 
sama, guru akan menunjuk siswa lain, dan menyuruh siswa yang soalnya 
sama untuk membuat soal baru. Tahap selanjutnya kemudian siswa akan 
meremas-remas kertas tersebut hingga berbentuk seperti bola salju. 
Kemudian, semua kertas yang telah berbentuk bola salju tersebut akan 
digelindingkan secara bersamaan antar perwakilan satu dengan perwakilan 
yang lain hingga kertas benar-benar teracak. Kegiatan melempar bola 
pertanyaan ini akan membuat kelompok menjadi semangat dan aktif, karena 
kegiatan tersebut siswa tidak hanya berfikir, menulis, bertanya atau berbicara. 
Akan tetapi mereka juga melakukan aktivitas fisik yaitu menggulung dan 
menggelundungkan kertas tersebut. Setelah kiranya kertas tersebut benar-
benar sudah teracak, maka guru akan mengambil kertas itu dan 
membagikannya kepada perwakilan setiap kelompok dengan catatan setiap 
kelompok memegang kertas yang bukan miliknya. Apabila hal ada kelompok 
yang membawa kertasnya sendiri maka akan dilakukan pengacakan lagi 
hingga kelompok tersebut tidak memegang kertasnya sendiri. 
 

   
 

Gambar 5. Siswa meremas kertas  
 

 Tahap selanjutnya yaitu perwakilan kelompok wajib menyampaikan 
isi kertas yang berisikan soal kepada rekan setimnya, kemudian soal tersebut 
akan didiskusikan secara berkelompok. Setelah soal didiskusikan bersama, 
perwakilan kelompok yang telah ditunjuk akan mempresentasikan hasil 
diskusi dengan catatan tidak boleh membawa jawaban yang sudah ditulis 
dikelas maupun media yang lain. Tujuannya yaitu untuk melatih siswa agar 
benar-benar memahami dan menghafal hasil diskusi. Saat perwakilan 
kelompok selesai mengemukakan hasil diskusi, kelompok lain boleh 
menyanggah jawaban tersebut dengan cacatan masih sesuai dengan topik 
yang dibahas. Kegiatan ini dilakukan hingga semua soal terjawab sehingga 
semua siswa akan aktif dan benar-benar memahami apa yang telah 
didiskusikan. Setelah semua soal terjawab, maka tugas guru akan 
menyimpulkan jawaban dari semua soal yang sudah diutarakan oleh siswa 
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kemudian pada akhir pertemuan akan diberikan angket motivasi dan soal 
posttest untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang telah 
diberikan. 
 Diterapkannya model pembelajaran Snowball Throwing dengan 
memanfaatkan media berbasis animasi membuat aktifitas belajar siswa tinggi. 
Peningkatan hasil prestasi belajar terjadi karena selama proses pembelajaran, 
aktivitas siswa tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Interaksi antara 
siswa dan guru maupun siswa ke siswa meningkat, siswa yang biasanya 
melamun selama proses pembelajaran mulai memperhatikan pembelajaran, 
siswa yang mengobrol dengan temannya mulai konsentrasi dan fokus 
terhadap pembelajaran, siswa yang biasanya pasif mulai aktif dan berani 
mengungkapkan pendapatnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan 
model pembelajaran maupun media pembelajaran berpengaruh positif 
terhadap aktifitas siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hasil 
observasi aktivitas belajar kelas eksperimen dan kontrol dapat dilihat pada 
tabel 3. 
 

Tabel 3. Hasil presentase aktivitas belajar siswa 
 

No Indikator Kelas 
Eksperimen Kontrol 

1 Kesiapan siswa dalam mengikuti 
pembelajaran  

87.50% 63.39% 

2 Mendengarkan dan memperhatikan 
penjelasan guru 

89.28% 59.82% 

3 Interaksi siswa dengan guru  91.07% 70.53% 
4 Interaksi siswa dengan siswa 92.85% 71.42% 
5 Diskusi menggunakan model 

Pembelajaran Snowball Throwing 
sesuai instruksi guru 

100% 0 

6 Mengerjakan soal dengan kemampuan 
sendiri 

86.60% 67.85% 

Total presentase 91.22% 66.60% 
  
 Skor presentase yang diperoleh dihitung dengan menggunakan 
bantuan program aplikasi pengolah data angka.  Berdasarkan tabel 3, hasil 
perhitungan observasi aktivitas belajar siswa selama proses belajar lebih 
tinggi kelas eksperimen dari pada kelas kotrol. Hasil presentase kelas 
eksperimen yaitu sebesar 91.22%  untuk keseluruhan skor total indikator yang 
artinya berada di kriteria penilaian sangat baik. Hasil presetase kelas kontrol 
yaitu 66.60% untuk keseluruhan skor total indikator dan berada pada kriteria 
penilaian Baik. Berdasarkan hasil presentase kedua kelas, maka dapat 
disimpulkan bahwa aktifitas belajar siswa kelas yang menggunakan model 
pembelajaran Snowball Throwing dengan memanfaatkan media berbasis 
animasi lebih tinggi dari pada kelas kontrol dengan metode konvensional. 
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Tabel 4. Kriteria penilaian 
 

No. Skala Interval (%) Kriteria Penilaian 
1 81 – 100 Sangat Tinggi  
2 61 – 80 Tinggi 
3 41 – 60 Normal 
4 21 – 40 Rendah 
5 0 – 20 Sangat Rendah 

  
Angket motivasi siswa diperoleh dari perhitungan menggunakan skala 

Likert serta bantuan dari program pengolah angka. Presentase diperoleh 
berdasarkan perhitungan : jumlah skor perindikator dibagi dengan jumlah 
maksimal perindikator dikalikan dengan 100%. 

 
Tabel 5. Skor per Indikator Motivasi Belajar Siswa 

 
No. Indikator Kelas 

Eksperimen Kontrol 
1 Tekun dalam menghadapi tugas 81.42% 74.10% 
2 Ulet dalam menghadapi kesulitan 84.28% 80.17% 
3 Menunjukkan minat 76.28% 70% 
4 Senang bekerja sendiri 70% 63.92% 
5 Cepat bosan pada tugas-tugas rutin 79.64% 76.96% 
6 Dapat mempertahankan pendapatnya 72.85% 63.75% 
7 Senang mencari dan memecahkan soal 

soal 
70.53% 67.32% 

 
Berdasarkan tabel 5, presentase motivasi siswa perindikator kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan presentase kelas kontrol. 
Perbedaan presentase tersebut menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa 
selama menggunakan model pembelajaran Snowball Thowing dengan 
memanfaatkan media berbasis animasi lebih tinggi dibandingkan dengan 
kelas yang menggukan metode konvensional. Selama proses belajar mengajar 
siswa telah melakukan berbagai usaha dan aktivitas, terbukti dari diskusi yang 
telah dilakukan siswa serta usaha siswa dalam mempelajari materi yang telah 
didiskusikan. Hal ini berarti selama proses pembelajaran berlangsung, 
penggunaan model pembelajaran dan media pembelajaran dapat memotivasi 
siswa sehingga pemahaman siswa terhadap materi pelajaran tinggi. Hal 
tersebut dibuktikan berdasarkan perhitungan peningkatan hasil belajar. 
 Peningkatan hasil belajar dilihat dari hasil pretest dan posttest. 
Kemudian dilakukan uji Independent sample t-test yang digunakan untuk 
membandingkan nilai dua rata-rata populasi atau dua rata-rata sampel dalam 
menjawab hipotesis. Syarat uji t yaitu nilai harus bernilai normal dan 
homogen. Setelah dilakukan perhitungan, kedua kelas bernilai normal dan 
homogen, yang artinya syarat uji Independent sample t-test terpenuhi.  
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Tabel 7. Hasil Uji Independent sample t-test Pretest dan Posttest 
 

Keterangan Kelas Mean df Sig(P) α thitung ttabel 

Pretest Eksperimen 70.36 54 0.579 0.05 0.558 1.67256 

Kontrol 71.43 

Posttest Eksperimen 90 54 0.000 0.05 8.652 1.67256 
Kontrol 80.19 

 
Berdasarkan tabel 7, pretest kelas eksperimen dan kontrol ternyata 

diperoleh  P = 0.579 dan thitung = 0.558. Membandingkan P(0.579)>α(0.05) 
dan thitung < ttabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan 
rata-rata antara nilai pretest kelas eksperimen dan kontrol. Hal ini berarti 
keadaan awal siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum 
pembelajaran mempunyai kemampuan yang sama. 

Nilai Posttest kelas eksperimen dan kontrol mempunyai signifikasi P 
adalah 0.00) < (0.05), dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata 
antara nilai posttest kelas eksperimen dan kontrol (kemampuan siswa berbeda 
setelah mendapat perlakuan). Tabel 7 juga diperoleh nilai thitung adalah 8.652. 
Membandingkan 푡ℎ푖푡푢푛푔 (8.652) > 푡푡푎푏푒푙 (1.67256), maka dapat disimpulkan 
bahwa rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol dan 
terdapat perbedaan yang signifikan antar nilai posttest kelas kontrol dan kelas 
eksperimen (mempunyai kemampuan yang berbeda). Sesuai dengan kriteria 
pengujian, jika thitung  > ttabel dan  P  < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa 
Hasil belajar siswa antara penggunaan model pembelajaram Snowball 
Throwing dengan memanfaatkan media berbasis animasi lebih tinggi 
dibandingkan dengan kelas yang menggunakan metode konvensional. 

Indikator keberhasilan proses belajar mengajar dapat dilihat dari hasil 
belajar siswanya. Bila hasil belajar siswa tinggi, maka dapat dikatakan proses 
belajar mengajar yang dilakukan berhasil, demikian pula sebaliknya apabila 
prestasi belajar siswa rendah maka proses belajar mengajar kurang berhasil 
[12]. Berdasarkan Penelitian ini, pelaksanakaan pembelajaran dengan 
memberi perlakuan model pembelajaran Snowball Throwing dengan 
memafaatkan media berbasis animasi pada kelas eksperimen dan perlakuan 
dengan media pembelajaran konvensional pada kelas kontrol memperlihatkan 
bahwa hasil belajar dari kedua kelompok mengalami perbedaan. Hal tersebut 
ditunjukan pada hasil belajar nilai rata-rata kelas eksperimen dari 70.36 
menjadi 90, peningkatannya yaitu sebesar 19.64% dan pada kelas kontrol dari 
71.43 menjadi 80.19, peningkatannya yaitu sebesar 8.76 %. Berdasarkan nilai 
rata-rata posttest kedua kelas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar kelas 
eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol, begitu pula dengan 
peningkatan hasil belajar berdasarkan hasil pretest ke posttest. Hal ini 
menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan model pembelajaran 
Snowball Throwing dengan memafaatkan media berbasis animasi lebih 
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meningkatkan hasil belajar daripada pembelajaran dengan menggunakan 
media konvensional. 

 

 
 

Gambar 6. Hasil belajar kelas eksperimen dan kontrol 
 

Hasil lain yang membuktikan bahwa penggunaan model pembelajaran 
Snowball Throwing dengan memanfaatkan media berbasis animasi dapat 
memotivasi siswa sehingga hasil belajar siswa meningkat yaitu dengan hasil 
wawancara dengan siswa. Hasil wawancara siswa tersebut yaitu penggunaan 
model pembelajaran Snowball throwing sangat unik marena ada kegiatan 
meremas kertas dan menggelundungkan kertas sehingga tidak membuat 
bosan, serta media pembelajaran sangat menarik karena belum pernah 
digunakan oleh guru sebelunya. Sedangkan menurut guru  pengampu mata 
pelajaran penggunaan model pembelajaran dan media pembelajaran sangat 
kreatif, karena melibatkan siswa secara langsung serta penggunaan model 
pembelajarannya cukup unik, bukan hanya bekerja dengan bikiran namun 
dengan fisik juga, hal tersebut dapat membua siswa tidak mudah bosan. 

 
5. Simpulan 

Berdasarkan permasalahan, tujuan penelitian, hasil analisis dan 
pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan model pembelajaran Snowball Throwing dengan memanfaatkan 
media berbasis animasi pada kelas eksperimen dapat menjadikan hasil prestasi 
belajar siswa maksimal. Terbukti bahwa nilai rata-rata kelas yaitu 70.36 
meningkat menjadi 90.0, prosentase peningkatan nilai rata-rata kelas adalah 
19.64%. Selama proses pembelajaran berlangsung, aktivitas belajar siswa 
dikelas eksperimenpun lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol, begitu 
pula dengan motivasi belajar siswa, hasilnya menunjukkan bahwa motivasi 
siswa lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Berdasarkan kesimpulan yang didapat, saran bagi penelitian 
selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menggunakan metode 
pembelajaran yang lebih beragam. Selain itu media yang digunakan bisa 
mengikuti perkembangan yang ada, media yang sedang digemari siswa lebih 
diutamakan. 

 



16 
 

6. Daftar Pustaka 
[1] Widodo, Rachmad. 2009. Model Pembelajaran Snowball Throwing. 

Jakarta: Bumi Aksara. 
[2] Arsyad, Azhar. 2002. Media Pembelajaran. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 
[3] Agustina, Entin T. 2013. Implementasi Model Pembelajaran Snowball 

Throwing Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dalam Membuat 
Produk Kria Kayu Dengan Peralatan Manual. INVOTEC, Volume IX, 
No.1, Februari 2013 : 17-28. 

[4] Sukiyasa, Kadek dan Sukoco. 2013. Pengaruh Media Animasi Terhadap 
Hasil Belajar Dan Motivasi Belajar Siswa Materi Sistem Kelistrikan 
Otomotif’. Jurnal Pendidikan Vokasi, Vol 3, Nomor 1, Februari 2013 

[5] Sagala, Syaiful. 2006. Konsep dan Makna Pembelajaran. Jakarta: 
Penerbit Alfabeta. 

[6] Asrori, Mohib. 2010. Penggunaan Model Belajar Snowball Throwing 
dalam Meningkatkan Keaktifan Belajar. Jakarta: Rineka Cipta. 

[7] Isjoni. 2010. Pembelajaran Kooperatif: Meningkatkan Kecerdasan 
Komunikasi Antar Peserta Didik. Yogyakarta: Pustaka Belajar 

[8] Wijaya, Y.P, dkk. 2011. Efektifitas Metode Pembelajaran Multimedia Interaktif 
Berbasis Konteks Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran TIK. 
Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Vol 3, No 1, Pp 16-18. 

[9] Sukiman. 2012. Pengembangan Media Pembelajaran. Yogyakarta: PT Pustaka 
Insan Madani. 

[10] Sanjaya Wina. 2008. Strategi Pembelajaran. Jakarta : Kencana 
[10] Djalle, Zaharuddin. G. 2007. 3D Animation Movie. Bandung: 

Informatika. 
[11] Dimyati dan Mudjiono. 2006. Belajar dan Pembelajaran. PT. Rineka 

Cipta. Jakarta. 
[12] Suyanto, Wardan. 2013. Penggunaan Efi Scanner Sebagai Media 

Pembelajaran Untuk Menigkatkan Minat, Motivasi, dan Prestasi Belajar 
Siswa. Jurnal Pendidikan Vokasi. Vol.03, No 02, pp 192-209 

[13] Arikunto, Suharsimi. 2012. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi 
Aksara 

[14] Masidjo. 1995. Penilaian pencapaian hasil belajar siswa disekolah. 
Yogyakarta : Kanisius Yogyakarta.  

[15] Sardiman, A. M. 2011. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. 
Jakarta: Rajawali Pers 

[16] Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 
Praktek. Jakarta: P.T. Rineka Cipta. 

[17] Misri, Ali. 2010. Model Pengembangan Perangkat Lunak Prototyping. 
http://ali.misri07.alumni.ipb.ac.id/model-pengembangan-perangkat-lunak-
prototyping/. Diakses Mei 2014. 

[18] Purwati, Indah, Astutik, Sri dan Nuriman. 2012. Penerapan Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing disertai diskusi dalam 
Pembelajaran Fisika Kelas VII di SMP. Jurnal Pembelajaran Fisika. 

http://ali.misri07.alumni.ipb.ac.id/model-pengembangan-perangkat-lunak-


17 
 

[19] Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, 
Bandung: Alfabeta. 




