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Skripsi ini berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Snowball Throwing Pada Materi Perangkat Keras Komputer Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Kelas VIII SMPN 1 Sekadau” Masalah umum dalam penelitian ini 

adalah“Bagaimana pengarauh model pembelajaran kooperatif tipe snowball 

throwing terhadap hasil belajar siswa pada materi perangkat keras komputer kelas 

VIII SMPN 1 Sekadau Hilir, Adapun masalah khusus dalam penelitian ini adalah : 

(1) Bagaimana rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkan 

pembelajaran konvensional pada materi perangkat keras komputer dikelas VIII 

SMPN 1 Sekadau?. (2) Bagaimana rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan 

sesudah menggunakan pembelajaran tipe snowball throwing pada materi 

perangkat keras komputer dikelas VIII SMPN 1 sekadau?. (3) Apakah terdapat 

pengaruh hasil belajar siswa yang menggunakan pembelajaran kooperatif tipe 

snowball throwing lebih besar dari pada menggunakan pembelajaran 

konvensional pada materi perangkat keras komputer kelas VIII SMPN 1 Sekadau. 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing terhadap hasil belajar siwa 

pada materi perangkat keras komputer kelas VIII SMPN 1 Sekadau. Secara 

khusus tujuan dari penelitian ini adalah; (1) Rata-rata hasil belajar siswa sebelum 

dan sesudah diterapkan model pembelajaran konvensional pada materi perangkat 

keras komputer kelas VIII SMPN 1 Sekadau; (2) Rata-rata hasil belajar siswa 

sebelum dan sesudah diterapkan pembelajaran kooperatife tipe snowball throwing 

pada materi perangkat keras komputer kelas VIII SMPN 1 Sekadau  ;(3) pengaruh 

hasil belajar siswa menggunakan pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing 

lebih besar dari pada menggunakan pembelajaran konvensional pada materi 

perangkat keras komputer kelas VIII SMPN 1 Sekadau Hilir.  

Adapun variable bebas dalam penelitian ini adalah penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe Snowball Throwing dan model pembelajaran konvensional. 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah “terdapat pengaruh hasil belajar 

siswa setelah menggunakan pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing dan 

menggunakan pembelajaran konvensional pada materi perangkat keras komputer 

di kelas VIII SMPN 1 Sekadau. 

Bentuk penelitian yang digunakan adalah Quasi eksperimen dan rancangan 

penelitian ini menggunakan One Group Prettest-Posttest  only control 

Design.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di kelas VIII SMPN 1 

Sekadau tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 5 kelas dengan 170 

siswa.populasi pada penelitian. Pada rencana penelitian ini teknik penarikan 

sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. 



 
 

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah pengukuran 

dengan alat pengumpul data adalah tes hasil belajar siswa.  

Hasil analisis data penelitian diperoleh kesimpulan : (1) Hasil belajar siswa 

yang diajarkan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing 

dengan materi perangkat keras computer diperoleh rata-rata 64 dan 84 dengan 

standar deviasi 9,7. (2) Hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan 

pembelajaran konvensional diperoleh rata-rata 53 dan 60 dengan standar deviasi 

10. (3) Terdapat perbedaan peningkatan yang sangat signifikan antara hasil belajar 

siswa yang menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing 

dengan pembelajaran konvensional pada materi perangkat keras komputer yang 

diuji dengan menggunakan uji-t. 
 




