
10 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. KAJIAN TEORI 

1. Model Pembelajaran Kooperatif 

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif  

Pembelajaran akan efektif dan tercapai apabila strategi pembelajaran guru 

terhadap siswa sesuai. Strategi yang disampaikan harus kreatif, inovatif dan dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga akan melatih anak berfikir, 

menyampaikan gagasannya mengenai materi yang sedang diajarkan oleh guru. 

Metode yang dapat dilaksanakan yaitu metode berkelompok. Bekerja kelompok 

disebut dengan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif yaitu 

pembelajaran dimana siswa terbentuk kelompok-kelompok kecil (Slavin, 2005: 

255). Sedangkan menurut Slavin (2011: 344) bahwa pembelajaran kooperatif  

yaitu pembelajaran dalam kelompok kecil yang berpedoman pada perintah guru 

yang membuat siswa bekerjasama dalam kelompok. Kelompok-kelompok tersebut 

guru membaginya dengan heterogen sguna saling membantu. Siswa yang pintar 

dalam materi yang di pejari, maka bisa membatu siswa yang kurang  paham. 

Sedangkan siswa yang kurang paham mempunyai kesempatan belajar dan 

bertanya kepda teman sekelompoknya yang pintar. Pembelajaran tersebut akan 

memunculkan pengalaman optimal bagi para siswa. 

Pembelajaran kooperatif terdapat lima kriteria, yaitu: saling berinteraksi, 

tanggung jawab, ketergantungan, terampil sosial, dan mengevaluasi (Isnawan & 
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Zahroni, 2016: 415). Sedangkan menurut Muraya dan Kimamo (Rahmawati, 

2014: 104) menambahkan pembelajaran kooperatif memiliki prestasi signifikan 

rata-rata lebih tinggi dalam tiga tingkat domain kognitif pengetahuan, 

pemahaman, dan pnerapan dibandingkan dengan mereka yang diajarkan melalui 

metode mengajar reguler. 

Marsh (2010: 141) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif 

merupakan suatu tugas yang dikerjakan dalam kelompok. Siswa saling 

berinteraksi dengan kelompoknya untuk menyelesaikan tugasnya. Pembelajaran 

kooperatif siswa didorong untuk menyelesaikan suatu masalah terkait materi yang 

diberikan oleh guru. Penerapan pembelajaran kooperatif yang baik, guru harus 

menumbuhkan rasa tanggung jawab, ketergantungan, saling berinteraksi antar 

kelompok belajar siswa, sama halnya yang di jeaskan Gillies, Ashman, & Terwel 

(2008: 33) yaitu bahwa guru mampu menerapkan pembelajaran kooeratif dengan 

benar maka kemampuan siswa dalam belajar akan tercapai.  

Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembeljaran yang didalamnya 

terdapat tugas yang dikerjakan bersama dengan kelompok, memaksimalkan siswa 

akktif dalam belajar, berinteraksi, bekerja sama dan pemberian hargaan (Arends 

dan Kilcher, 2010: 306). Pembelajaran akan lebih efektif apabila didiskusikan 

dengan temannya. Pembelajaran kooperatif menekankan pada siswa dalam 

bekerjasama saling ketergantungan satu sama lainnya dalam mencapai suatu 

tujuan. Pembelajaran kooperatif berbeda dengan belajar kelompok, ada unsur 

tertentu yang membedakan di dalamnya. Proses pembelajaran dengan 

pengelompokan siswa merupakan salah satu teknik untuk saling bekerja sama 
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dengan tujuan untuk membantu siiswa untuk memahami konsep-konsep yang sulit 

dan menumbuhkan kemampuan kerja sama siswa. Guru disini hanya sebagai 

fasilitator mengarahkan jalannya kegiatan pembelajaran ini dan membantu siswa 

yang membutuhkan bantuannya. 

Keberhasilan kelompok sangat bergantung pada kekompoakan kelompok 

tersebut, karena masing-masing siswa mempunyai tanggung jawab yang sama 

untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Di dalam kelompok siswa saling 

memberikan semangat, membantu agar berhasil dalam belajarnya.. keberhasilan 

kelompok ditentukan dari hasil keja sama di dalam  kelompok dan saling percaya 

satu sama lainnya. keberhasilan pembelajaran kooperatif dapat diukur dengan  

empat indeks pencaaian, yaitu penguasaan materi yang konsisten, kualitas metode 

pembelajaran, proses pembelajaran, dan transferensi pembelajaran (Johnson dan 

Johnson (McConnell; 2014: 19)).  

 Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran berupa kelompok kecil untuk 

meningkatkan tanggung jawab, interaksi, belajar dan saling membantu, berdiskusi 

untuk memperoleh suatu pemahaman bersama. 

b.  Pembelajaran Kooperatif dengan tipe Snowball Throwing 

Snowball Throwing merupaan salah satu model pembelajaran kooperatif. 

Snowball secara etimologi berarti bola salju, sedangkan Throwing berarti 

melempar. Secara keseluruhan dapat diartikan yaitu  melempar bola salju. Bola 

salju dapam metode ini dapat diartikan  bulatan kertas yang berisikan soal yang 

dibuat oleh siswa lalu dilempar ke temannya untuk di jawab. Menurut Susilowati, 



13 
 

dkk  (2017: 245), metode ini dapat membuat siswa merespon pesan dari guru  lalu 

menyampaikan esan tersebut ke kelompoknya. Peran guru disini hanya sebagai 

penyampai materi ke setiap ketua kelompok dan menertipkan jalannya 

pembelajaran. Sehingga dalam metode ini siswa diminta untuk aktif (Putri & 

Nurdiawati, 2016:52). Selain itu siswa diminta untuk trampil dalam berbicara 

(Sidabutar, 2015). Hal tersebut sangat penting karena sisa dituntut untuk 

menjelaskan materi ke kelompoknya dan menjawab pertanyaan dari kelompok 

lain dalam diskusi tersebut.  

Selai diminta untuk lebih aktif, siswa juga diminta untuk lebih responsif 

dalam pembelajaran iniModel pembelajaran Snowball Throwing melatih siswa 

untuk lebih responsif dalam nenerima dan menyampaiaknnya pesan dalam 

kelompoknya (Fitriani, Martuti, & Utami, 2018: 91). Hal tersebut akan 

meningkatkan semangat , perhatian belajar siswa sehingga siswa akan lebih aktif 

dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Selain itu metode 

pembelajaran ini dapat menggali potensi kepemimpinan dan ketrampilan siswa 

untuk membuat sampai menjawab pertanyaan dengan melalui permainan 

membentuk dan melempar kertas yang berbenuk bola salju (Komalasari, 2010: 

34). 

Adapun langkah-langkah pelaksanaan Snowball Throwing menurut Zaini, 

dkk (2008: 58-59) yaitu: (1) memilih topik untuk 3 semen; (2) membagi siswa 

menjadi 3 kelompok; (3) guru menyampaikan kepada siswa langkah-langkah 

pembelajaran dengan metode ini dan menyampaikan materi sengan waktu 

maksimal 10 menit; (4) Setelah penyampaian, guru meminta kelompok A untuk 
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menyiapkan pertanyan. Kelompok B dan C menggunakan waktu tersebut untuk 

melihat catatannya untuk dipelajari;(5) guru meminta kelompok A melempar 

pertanyaannya ke kelompok B. Jika kelompok B tidak bisa menjawab, maka 

pertanyaan tersebut di lempar ke kelompok C; (6) guru meminta kelompok A 

untuk melempar pertanyaannya ke kelompok C, jika kelompok C tidak bisa 

menjawab, maka lempar ke kelompok B untuk menjawabnya; (7) jika tanya 

jawabnya selesai melanjutkan bahasan selanjutnya. Guru meminta kelompok B 

sbagai penanya. Lalukan seperti kelompok A.; (8)  Setelah kelompok B selesai 

maka  lanjutkan penyampaian materi pelajaran selanjutnya, dengan menunjuk 

kelompok C sebagai penanya.; (9) akhir pelajaran guru bersama siswa untuk 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

Sementara itu, Riyanto (2009: 276) menyatakan pendapatnya mengenai 

langkah-langkah pelaksanaan Snowball Throwing, yaitu: (1) guru memberi tahu 

ke siswa materi yang akan dipelajari; (2) siswa di bentuk kelompok, dan 

perwakilan setiap kelompok diberikan penjelasan materi; (3) lalu kembali ke 

kelompoknya untuk menjelaskan materi yang telah diberikan oleh guru; (4) guru 

memberikan satu lembar kertas ke  setiap kelompok untuk menulis pertanyaan 

sesuai materi yang di jelaskan ketua kelompok; (5) kertas tersebut di buat bola 

lalu dilemparkan ke kelompok lain dengan waktu yang diberikan yaitu 15 menit; 

(6) siswa yang mendapatkan bola berisikan soal dari kelompok lain, diberikan 

waktu untuk menjawabnya secara bergantian; (7) guru meminta siswa untuk 

memberikan evaluasi dan simpulan dari materi yang telah di diskusikan; (8) guru 

meminta siswa mengakhiri pembelajaran.  
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Penerapan metode ini membuat siswa untuk lebih berani menyampaikan 

pendapat atau  informasi yang diperoleh dan melatih siswa untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain. Hal ini dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.  

Keuntungan menggunakan metode ini menurut Shoimin (2014: 176) 

adalah: (1) suasana dikelas menyenangkan karena proses pembelajaran siswa 

melemparkan bola pertanyaan ke kelompok lain; (2) siswa diberi kesempatan 

bertanya ke kelompok lain, sehingga dapat meningkatkan kemampuan; (3) siswa 

tidk tau pertanyaan yang akan diberikan oleh kelompok lain sehingga siswa harus 

siap berbagai ; (4) dalam proses pembelajaran siswa dapat ;(5) siswa terlibat 

langsung dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga guru tidak perlu membuat ; 

(6) Prosesnya lebih efektif; (7) dapat mencapai tiga aspek. Yaitu aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Selain terdapat keuntungan, pembelajaran ini juga 

terdapat kerugian. Kerugian tersebut yaitu: (1) siswa sediki menguasai materi 

apabila kemampuan  menguasai materi rendah; 2) apabila ktua kelompok 

menjelaskannya tidak baik atau jelas, maka akan membuat kelompoknya susah 

menangkap materi yang disampaikan sehingga membutuhkan waktu lebih lama 

untuk mendiskusikannya;  (3) tidak ada hadiah untuk perorang dan kelompok 

sehingga siswa tidak termotivasi untuk bekerjasama; (4) proses pembelajaran ini 

membutuhkan waktu  yang lama; (5) siswa nakal akan membuat keributan; (6) 

kelas ramai ( Shoimin, 2014: 178). 

Berdasarkan uraian di atas dalam penelitian pembelajaran kooperatif tipe 

Snowball Throwing menggunakan langkah-langkah dari  Yatim Riyanto dan dapat 
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disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif dengan Metode Snowball 

Throwing merupakan model pembelajaran yang dapat digunakan untuk  

mengetahui konsep pengetahuan dan pemahaman materi siswa. Model 

pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk menangkap pesan dari guru dan 

menyampaikan  pesan kepada temannya kelompoknya. 

c. Pembelajaran Kooperatif tipe Two Stay Two Stray 

Spancer Kagan pada tahun 1992 telah mengembangkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray. Semua mata pelajaran dalam 

keseluruhan tingkat pendidikan model pembelajaran tersebut dapat 

digunakan(Lie, 2010: 61). Dalam proses kegiatan belajar mengajar  kenyataannya 

banyak terdapat kegiatan individu, bahkan tidak diizinkan untuk melihat 

pekerjaan temannya. Padahal dalam kehidupan sehari-hari di luar 

lingkungan/dalam bermasyarakat kita saling membutuhkan satu sama lain. 

Metode pembelajaran ini mengajak siswa untuk berkelompok dan bekerja sama 

dengan teman satu kelompoknya untuk memecahkan suatu masalah. Lalu setiap 

kelompok memberikan informasi dan hasil kepada teman kelompok lainnya 

terkait materi yang telah di diskusikan melalui peran sebagai Stay dan Stray 

(Isjoni, 2012: 113; dan Huda, 2011: 140-141).  Hal tersebut menjadikan adanya 

keterjalinan antar kelompok dalam satu ruangan tersebut. 

Model pembelajaran kooperatif ini mebentuk kelompok yang setiap 

kelompoknya terdiri dari empat siswa dimana dua siswa sebagai Stay dan dua 

siswa lainnya sebagai Stray. Siswa yang bertugas sebagai Stay yaitu membagikan 

informasi atau menjelaskan ke kelompok lain yang bertamu apa yang sudah 
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didiskusikan sbelumnya dengan kelompoknya yang bertugas sebagai tamu ke 

kelompok lain. Sedangkan siswa yang  bertugas sebagai Stray yaitu mencari 

informasi yang relevan kepda kelompok lainnya yang dikunjungi untuk 

memecahkan suatu masalah.  

Pembentukan kelompok dalam pembelajaran dengan metode ini, 

diungkapkan oleh Jarolimek dan Parker melalui Isjoni, 2011: 95) bahwa siswa 

diberikan kesempatan oleh guru untuk saling mengajar dan mendukung. Hal 

tersebut  untuk meningkatkan relasi, interaksi antar ras, etnik dan gender dengan 

bertujuan untuk memudahkan pengelompokan kelas. Hal tersebut bisa diartikan 

bahwa pembentukan kelompok yaitu dengan kelompok yang hetregon agar setiap 

kelompok mempunyai sisi kemampun tinggi dapat memecahkan suatu masalah 

dan membantu teman lainnya yang membutuhkan bantuannya atau yang kurang 

memahaminya. Karena dalam pembelajaran ini siswa diharapkan aktif untuk 

dapat memecahkan masalah, mengungkapkan pendapat, menguasai materi yang 

telah didiskusikan secara berkelompok, saling membantu antar kelompok, 

membuat simpulan dengan teman kelompoknya dan terakhir 

mempresentasikannya degan siswa yang berkunjung dan di depan kelas. 

Penerapan motode  ini, siswa dihadapkan dengan kegiatan saling 

menyimak atau mendengarkan penjelasan dari teman kelompok lain ketika 

beramu di kelompoknya.  Adapun langkah-langkah pelaksanaan model kooperatif 

Two Stay Two Stray yang ditarakan oleh Lie (2003: 62) yaitu: (a) Siswa 

berdiskusi dengan kelompok yang terdiri dari empat siswa, dua orang sebagai Stay 

dan duanya lagi sebagai Stray; (b) Dua siswa yang Stay tinggal dikelompoknya, 
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bertugas untuk memberikan informasi kepada Stray dari kelompok lain; (c) Stray 

kembali lagi ke kelompoknya dan melaporkan hasil temuan mereka dari 

kelompok lain; (d) kelompok mengoreksi dan mendiskusikan hasil kerjanya. Guru 

dapat lebih mengetahui hasil kerja kelompok mereka, maka meminta salah satu 

setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Untuk 

menguatkan belajarnya, di akhir pelajaran guru memberikan tugas individu. 

Tujuan metode pembelajaran ini yaitu  mengajak siswa untuk bergotong 

royong dalam  memecahkan masalah. Selain itu,  terdapat pembagian kerja 

kelompok  sehingga siswa dapat bekerjasama, mengatasi kondisi yang ramai serta 

sulit diatur saat proses belajar mengajar berlangsung kepada temannya. Proses 

belajar mengajar tersebut dengan metode ini secara sadar maupun tidak, 

siswaharus mempunyai kemampuan  menyimak. Karena dalam pembelajaran 

dengan metode ini siswa akan lebih banyak menyimak secara langsung sehingga 

siswa terlibat aktif yang akan membuat lebih semangat lagi dalam belajar. 

Kegiatan belajar mengajar, menurut Djamarah (2006:75), sebaiknya guru 

menggunakan metode pembelajaran yang sesuai agar pembelajaran berjalan 

secara efektif untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran.  

Berdasarkan uraian di atas peneliti dalam penelitian pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray menggunakan langkah-langkah dari Lie dan 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray 

membuat siswa dalam bekerja kelompok atau diskusi akan membuat aktif dan 

mengharuskan siswa mempunyai ketrampilan menyimak. Disamping itu dengan 

adanya perpindahan yang dilakukan siswa ke kelompok lainnya sesuai perintah 
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guru akan membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menarik. Karena 

suasananya seperti permainan.  

 
2. Motivasi Belajar  

a. Pengertian Motivasi 

Kata dasar dari motivasi yaitu motif. Motivasi muncul karena adanya motif 

atau penggerak pada diri individu. Motif berfungsi untuk menjelaskan seseorang 

mengapa melakukan aktivitas (Brophy, 2010: 3). Orang melakukan suatu aktifitas 

pastinya memiliki alasan yang tentunya mebedakan cara dan tujuan dalam 

melaksanakan sesuatu. Motivasi sangat dibutuhkan oleh individu edngan tujuan 

untuk memberi semangat melakukan suatu aktivitas. Meldovan (2014: 203) 

menyatakan bahwa motivasi mempunyai faktor yang berarti dalam pengontrolan 

diri, karena mampu menimbulkan efek positif dalam tanggung jawab yang akan di 

capai. Ketika seseorang saat melakukan suatu kegiaatan, ditengah-tengah terdapat 

godaan yang membuat ragu untuk menyelesaikannya, namun dengan adanya 

pengontrolan diri maka akan optimis mempunyai semangat tinggi dalam 

menyelesaikannya. Sehingga seseorang akan meraih apa yang dicitakan dengan 

adanya motivasi. 

Motivasi meruakan suatu metode yang memberikan semangat, kegigihan, dan 

petunjuk dalam melakukan suatu hal (Santrock, 2013: 510). Dengan begitu, orang 

yang termotivasi yaitu yang dapat bertahan, memiliki tujuan, semangat. Motivasi 

muncul karena adanya keinginan dari diri seseorang. Menurut Arends (2009: 142) 

& Djaali (2013: 101)  motivasi adalah kondisi fisiologis pada individu yang 

memberikan dorongan kepada seseorang dalam melakukan sesuatu berdasarkan 
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keinginannya. Seperti halnya dengan siswa dalam kegiatan belajar juga 

membutuhkan motivasi.  

Motivasi sangat penting bagi siswa, karena dengan motivasi tinggi akan 

menunjukkan keberhasilan siswa dalam belajar. Dalam diri siswa sendirilah yang 

membentuk untuk mengerjakan (Ormrod, 2012: 426). Motivasi terkadang naik 

terkadang juga turun. Apabila motivasi sedang rendah, siswa memdapatkan 

informasi yang baginya menarik sehingga motivasi akan muncul kembali. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa timbulnya motivasi siswa berasal dari dalam diri 

siswa tersebut yang berawal dari ambisi, cita-cita dan perhatian. Kesuksesan 

belajar siswa sangat penting. Semakin termotivasi semakin kuat keinginan siswa 

dalam melakukan kegiatan belajar. motivasi selalu berhubungan dengan cita-cita 

yang dicapai (Petre, 2014: 305). Fisik dna mental harus singkron karena dengan 

hal tersebut akan mempermudah cita-cita siswa tercapai. 

Mewujudkan kesuksesan siswa dalam belajar maka motivasi harus selalu 

ditingkatkan. Beaten, dkk (2013: 498) menyatakan bahwa motivasi menjadi suatu 

hal kebutuhan. Motivasi menjadi suatu alasan seseorang untuk menjalankan 

aktivitas yang efektif (Wlodkowaki (2008: 95) & Slavin (2006: 348)). Alasan 

yang kuat membuat semangat tersendiri untuk melaksanakan sesuatu hal yang 

terbaik. Motivasi sebagai seuatu dorongan yang kuat untuk penentu arah. Siswa 

yang belajar tentunya termotivasi baik dari luar maupun dalam disi sedndiri.  

Kekuatan yang timbul dari dalam diri individu yang tampak dari gerak gerik 

untuk melakukan sesuatu karena adanya cita-cita dan kebutuhan yang harus 

dipenuhi (Majid, 2013: 308-309). Sedangkan menurut Schunk (2012: 346) 
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motivasi sebagai petunjuk untuk mencapai tujuan. Sehingga motivasi memberikan 

dampak positif dalam diri manusia.  

Belajar secara aktif, inovatif, efektif dan berperilaku yang menyenang dengan 

dorongan yang kuat merupakan pengertian motivasi belajar (Hanafiah, dkk, 2012: 

26). Dalam penelitian ini, berfokus untuk meningkatkan motivasi aspek kognitif. 

Perubahan yang lebih baik merupakan harapan guru dalam kegiatan belajar 

mengajar di dalam kelas dengan siswa.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan 

suatu dorongan untuk mencapai suatu tujuan. Dorongan bukan hanya muncul dari 

dalam diri sendiri, namun juga dari orang lain. Adanya dorongan maka akan 

memberikan semangat seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi belajar 

dalam diri siswa akan membuat lebih efektif aktivitas belajar. 

b. Jenis-jenis Motivasi 

Motivasi dapat dibedakan sesuai aspek hasrat munculnya motivasi 

berdasarkan dari dalam diri maupun lingkungan. Menurut Santrock (2011: 514-

515)  dan Sardiman (Wahyuni: 2017: 152) motivasi terbagi menjadi dua jenis, 

yaitu: (1) motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan yang dipengaruhi oleh aspek dari 

luar diri siswa; dan (2) motivasi intrinsik adalah dorongan untuk melakukan demi 

tujuan itu sendiri. Motivasi ekstrinsik dibutuhkan untuk siswa yang kurang 

tertarik dalam suatu materi pembelajaan. Namun, dengan adanya dorongan dari 

luar yaitu mialnya guru dengan memberikan hadiah kepada siswa yang 

mendapatkan nilai bagus dapat meberikan efek bagus. Dibalik itu, pemberian 

hadiah dapat menurunkan motivasi instrinsik. Pada dasarnya, menawarkan hadiah 
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dan diharapkan oleh siswa dapat mengalihkan motivasi intrinsik ke ekstrinsik 

yaitu mengharapkan karena ingin mendapatkan hadiah. Ketika adanya hadiah 

akan membuat ketertarikan menyelesaikan tugas, namun jika hadiah itu ditiadakan 

lagi tidak ada alasan untuk menyelesaikan tugas tersebut (Hanus & Fox, 2015: 

157). 

Hal yang bisa menumbuhkan motivasi ekstrinsik yaitu: guru  selalu (1) 

menegakkan perilaku positif dan menghormati gagasan siswa; (2) melaksanakan 

pembelajaran dengan macam metode; (3) memberikan bantuan, bimbingan, dan 

arahan kepada siswa pengarahan, dan bantuan kepada siswa; (4) mempunyai 

wawasan yang luas untuk di jelaskan ke siswa; (5) mempunyai rasa pengabdian 

tinggi akan pekerjaannya. Dari lima hal tersebut, guru sebaiknya berupaya kepada 

siswa untuk memberikan yang terbaik (Uno, 2011: 4) 

Motivasi ekstrinsik meningkat ketika ada dorongan dari luar sedangkan 

motivasi instrinsik berasal dari diri sendiri. Contohnya siswa ingin belajar untuk 

meraih hasil yang diinginkan tanpa imbalan yang diperoleh dari orang lain 

(Mozelius, 2013: 274). Motivasi intrinsik mempunyai implikasi dengan efek 

belajar siswa.  siswa yang motivasinya tinggi dalam belajar maka mendapatkan 

efek yang tinggi juga dibanding dengan siswa yang mempunyai motivasi rendah 

(ChihYen, Tuan, & Lio; 2011: 213). 

Motivasi intrinsik menunjuk pada kegiatan yang dilakukan mengacu pada 

tindakan-tindakan yang dilakukan individu terlibat sedangkan motivasi ekstrinsik 

menunjukkan pada individu yang berpartisipasi dalam kegiatan (Abeysekera & 

Dawson, 2015: 12). Motivasi instrinsik lebih berefek positif karena dorongan 
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yang muncul dari siswa berasal dari dalam diri. Seperti halnya yang diutarakan 

oleh Syah (2011: 153) bahwa motivasi intrinsik lebih murni atau bertahan karena 

tanpa ada dorongan dari luar.  

Menurut Ormrod (2012: 428) perilaku yang menunjukkan siswa mempunyai 

motivasi intrinsik, yaitu: (1) menyelesaikan tugas sendiri tanpa dorongan orang 

lain; (2) keikutsertaan cara kognitif dalam tugasnya; (3) ingin menyelesaikan 

tugas yang sulit baginya; (4) berusaha memahami materi pekjaran dengan benar; 

(5) melaksanakan perubahan konsep jika dibenarkan, (6) menunjukkan kreatifitas 

saat bekerja; (7) tetap bertahan dalam mengalami kegagalan; (8) selalu bahagia di 

saat menjalankan/ meyelesaikan tugasnya yang diberikan guru; (9) selalu 

memaksimalkan dalam mengerjakan tugas; dan (10) mendapatkan keberhasilan 

yang maksimal. hal tersebut terlihat pada siswa yang mempunyai motivasi 

instrinsik dalam muncul pada diri seseorang yang memiliki motivasi intrinsik 

dalam aktivitas belajar. 

c. Fungsi Motivasi 

Melakukan suatu kegiatan pastinya didasari dengan motivasi. Motifasi 

terdapat beberapa kegunaan. Fungsi motivasi menurut (Oemar Hamalik, 2012: 

173) yaitu: (1) mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu; (2) menentukan 

arah untuk pencapaian yang diharapkan seeorang; (3) sebagai penggerak untuk 

mengetahui cepat lambatnya suatu kegiatan. Hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa fungsi motivasi adalah sebagai pendorong, penentu, dan penggerak. Ketiga 

fungsi tersebut sebagai kunci utama motivasi. Siswa yang mempunyai motivasi 
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tinggi maka akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk meraih 

keberhasilannya dibandingkan dengan siswa yang mempunyai motivasi rendah. 

Hampir sama dengan pendapat di atas, Uno (2011: 27-28) menyebutkan 

beberapa peran motivasi dalam belajar siswa, yaitu (1) menetapkan kepengaruhan 

belajar siswa; (2) memperjelas arah belajar siswa; (3) menetapkan kesungguhan 

dalam belajar siswa. motivasi yang tinggi dapat memberikan dampak positif 

terhadap siswa sehingga motivasi harus selalu terus ditingkatkan. 

Dari pendapat di atas bahwa motivasi berfungsi sebagai pendorong, penentu, 

dan penggerak seseorang dalam melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. 

Sama halnya dengan siswa, motivasi dapat mendorong untuk rajin belajar demi 

meraih kesuksesan dalam menuntut ilmu. 

d. Indikator Motivasi 

Motivasi siswa dapat dilihat diri apa yang sedang dilakukannya. Siswa yang 

mempunyai motivasi tinggi dalam mengerjakan suatu kegiatan akan maksimal 

atau lebih dibanding dengan siswa yang mempunyai motivasi kurang. Siswa yang 

mempunyai motivasi tinggi dalam melakukan sesuatu hal yang pasti dengan 

kesungguhan. Indeks motivasi menurut Pintrich & Meece (2012: 17) yaitu seperti 

tabel dibawah ini: 

Tabel 1. Indeks Motivasi 
 

Indeks  Hubungannya dengan motivasi 
Pilihan tugas Disesuaikan dengan kondisi. 
Usaha  Level usaha yang tinggi menandakan motivasi 
Kesungguhan Berusaha melakukan kegiatan dalam waktu yang lama 

ketika mendapatkan hambatan dengan motivasi yang 
tinggi  

Prestasi Pilihan, usaha, dan kesungguhan dalam mengerjakannya 
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Hal tersebut akan selalu merekat pada siswa yang mempunyai motivasi tinggi. 

Siswa yang ulet dalam menyelesaikan suatu tugas biasanya memiliki tanggung 

jawab yang besar. Selain itu, nana Sudjana (2014: 61) juga memaparkan beberapa 

indikator motivasi yang bisa dilihat dalam hal: (1) hasrat dan ketertarikan siswa 

akan pelajaran; (2) semangatnya siswa akan menjalankan tugas-tugas belajarnya; 

(3) ketanggung jawaban siswa akan tugas-tugas belajarnya; (4) tanggapan  yang 

dilihatkan siswa akan dorongan yang diberikan guru; dan (5) kesenangan dan 

kepuasan akan mengerjakan tugas. Siswa yang memperlihatkan hal tersebut maka 

siswa memiliki motivasi tinggi. 

Berbeda dengan Chen, Wang & Lin (2015: 242) dalam memotivasi siswa 

dapat diukur dari segi motivasi hasil tugas, ekstrinsik, intrinsik, pengaturan 

kepercayaan diri, dan ambisi untuk sukses. Setiap aspek tersebut mempunyai 

standar indikator. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, indikator motivasi 

belajar yang ditentukan peneliti dalam penelitian ini adalah: (1) Kemauan belajar 

tinggi matematika; (2) Tertarik terhadap kegiatan pembelajaran matematika; (3) 

Tekun dalam mengerjakan tugas matematika; (4) Gigih dalam menghadapi 

hambatan dalam belajar dan penyelesaian soal matematika; dan (5) Kinginan 

untuk berhasil dalam belajar matematika.  

e. Cara Meningkatkan Motivasi 

Motivasi mempunyai banyak kegunaan terutama dalam meningkatkan hasil 

belajar. Sehingga motivasi setiap siswa harus ditingkatkan dan ditumbuhkan. 

Berdasarkan penelitian Tosti, Chiang, Yang, & Hwang (2014: 352) ycara 

meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menerapkan pendekatan yang sesuai. 
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Selain itu, Pupuh & Sobri (2014: 20-21) mengutarakan strategi untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa, yaitu meliputi: (1) menjelaskan tujuan 

belajar ke siswa; (2) memberian hadiah; (3) menjalankan kompetensi positif; (4) 

memberikan pujian; (5) memberikan hukuman; (6) Menumbuhkan dukungan 

siswa untuk belajar; (7) menciptakan tatacara belajar yang baik; (8) 

mengakomodasi dalam persoalan belajar siswa; (9) mengaplikasikan metode yang 

beranekaragam; (10) mengaplikasikan media yang sesuai. Dari beberapa cara 

tersebut, guru dapat memilih beberapa cara untuk menaikkan motivasi terhadap 

siswa. 

f. Metode Pengukuran Motivasi 

Motivasi belajar dapat diukur dengan berbagai cara. Metode yang dapat 

digunakan guru untuk mengukur motivasi siswa menurut Schunk, Pintrich, & 

Meece (2012: 19) dapat dilihat pada tabel dibawah ini, yaitu: 

Tabel 2. Metode Pengukuran Motivasi 
 

Kategori Definisi 
Observasi  Mengetahui usaha dan kegigihan siswa 
Penilaian skala masig-
masing siswa  

Penilaian terhadap masing-masing siswa yang 
diamati peneliti pada berbagai karakteristik yang 
mencangkup motivasi  

Pelaporan diri Penilaian individu  
Kuesioner Penilaian skala secara tertulis terhadap pertanyaan-

pertanyaan yang dibuat oleh peneliti 
Wawancara Mengetahui tanggapan siswa terhadap pertanyaan 

yang dibuat oleh peneliti  
mengingatkan kembali 
yang testimulasi 

Mengingatan kembali dengan berbagai pemikiran 
berupa kinerja diri 

Penyuaraan pemikiran Tindakan sisw dlam mengerjakan tugas 
Dialog Percakapan antar siswa 
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Pengukuran motivasi siswa yang dilakukan guru guna untuk mengetahui sejauh 

mana perubahan motivasi siswa terhadap perlakuan pembelajaran yang diberikan 

guru. Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa teknik untuk mengukur suatu 

motivasi belajar. Teknik-teknik tersebut pastinya mempunyai kelebihan dan 

kekurangan. Mengetahui motivasi belajar, guru tidak harus memilih semua teknik 

tersebut. Bisa memilih salah satu atau di gabung dengan beberapa teknik tersebut. 

Peneliti dalam penelitian ini untuk melihat peningkatan motivasi belajar 

siswa yaitu dengan skala karena peneliti hanya akan melihat kepribadian individu. 

Sesuai dengan pendapat Saifuddin Azwar (2015: 7) Mengukur motivasi dengan 

skala psikologi apabila data yang diperlukan hanya aspek kepribadian individu. 

Setelah melakukan pengukuran motivasi belajar siswa dapat diketahui dengan 

benar, sehingga berikutnya guru dapat memberikan perlakuan dalam prosese 

belajar mengajar dengan tepat guna meningkatkan kualitas pembelajaran. 

3. Hasil Belajar Kognitif 

a. Pengertian Hasil Belajar Kognitif 

Aktivitas yang diharuskan untuk siswa yaitu belajar karena dapat 

memberikan efek posistif dalam belajar itu sendiri. Aktivitas belajar siswa 

indentik dengan sekolah, meskipun belajar tidak harus di sekolah. Menurut Wray 

(2014: 84) menyatakan  belajar adalah suatu  proses interaksi pengetahuan dalam 

belajar. Interaksi tersebut menjadikan suatu tindakan yang nyata. Tindakan nyata 

yang dilakukan siswa dengan proses belajar untuk mengetahui rasa ingintaunya. 

Semakin tinggi rasa ingin tahunya makan akan semakin meningkatkan usahanya 

yang dilaksakan  dengan belajar. Kegigihan tersebut dapat dilaksanakan di mana 
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dan kapan saja tidak terbatas umur. Sehingga tidak ada kata terlambat untuk 

belajar. 

Kegiatan belajar memberikan suatu perubahan kepada anak yang telah 

belajar, maka hal tersebut dapat dikatakan hasil dari belajar. Hakikat hasil belajar 

merupakan kemapuan  yang didapatkan setelah belajar. Untuk mendapatkan lebih 

banyak, maka siswa perlu banyak belajar. Selanjutnya, menurut Shambaugh & 

Magliaro (2006: 88) menyatakan  hasil belajar yang mencakup tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai. Ketercapaian tersebut membuktikan 

berhasilnya belajar. Jika hasilnya ingin maksimal makan belajarnya harus 

dimaksimalkan. Menurut Susanto (2015: 5) hasil belajar yaitu suatu kemampuan 

siswa yang di dapat setelah belajar. Maka bukti adanya berhasil belajar yaitu 

dengan adanya perubahan yang lebih baik. Melewati suatu proses belajar dengan 

usaha sebelum mengetahui hasil belajar.  

Belajar adalah  serangkaian kegiatan untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku sebahai hasil pengalaman pribadi dalam interaksi terhadap 

lingkungan dengan ranah  kognitif, afektif dan psikomotorik (Djamarah ,2011: 13; 

Rusman, 2012: 123; Keshavarz , 2011: 2). Belajar dinyatakan sebagai interaksi 

individu dengan lingkungan. Kegiatan belajar disini dapat di  artikan bahwa 

belajar bisa dilaksanakan di mana saja asalkan melibatkan kegiatan interaksi 

dengan lingkungan ddengan unsur konitif, afektif dan psikomotorik. Unsur dalam 

suatu belajar yaitu Sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Seperti yang dilakukan 

oleh Hsieh (2014: 419) bahwa pengukuran hasil belajar itu luas. Hasil belajar 

mendapatkan hasil pengukuran dari tiga aspek tersebut. Moon (Yestika, 2016: 



29 
 

109) juga  mengartikan bahwa hasil belajar sebagai upaya untuk mengetahui, 

memahami yang dilakukan setelah belajar.  Hasil belajar secara umum terdapat 3 

aspek, namun dalam penelitian ini fokus pada hasil belajar ranah kognitif.  

Hasil belajar kognitif merupakan suatu kemampuan yang di miliki siswa (t 

Bavon , 2014: 492). Kemampuan itu dapat meningkat dengan melakukan proses 

belajar berbagai cara. Hendaknya guru selalu membangkitkan kemampuan siswa 

agar semakin meningkat. Kegiatan belajar semakin meningkat jika siswa suka 

belajar. Hasil belajar kognitif  menandai dengan kemampuan berfikir dan 

cendekiawan in (Nitko & Brookhart, 2011: 11). Keberhasilan kognitif siswa dapat 

dilihat dari tingkat kecerdasan. Kecerdasan guru dan siswa harus dikembangkan 

agar selalu ada perubahan dan peningkatan.  

Hasil belajar kognitif melingkupi kegiatan mental (Sukiman, 2012: 55). 

Aspek kognitif dalam berfikir siswa menekankan kapasitas otak. Kemampuan 

siswa berbagai ragam, ada yang rendah, sedang bahkan tinggi. Oleh karena itu, 

sebaiknya guru memaklumi keadaan siswa dan  memberikan bantuan dalam 

proses  belajar  dengan baik sesuai keadaanya. Sehingga guru sebaiknya 

memberikan akomodasi yang terbaik kepada siswa agar pesan yang disampaikan 

ke pada siswa mudah ditangkap. Guru sebaiknya memanfaatkan fasilitas yang 

ada. Contohnya dengan memanfaatkan teknologi, karena menut Yeh & Fu (2014: 

533) teknologi salah satu dimensi hasil belajar. Terdapat tiga dimensi hasil 

belajar, yaitu  faktor, kurikulum dan teknologi tiga dimensi tersebut berpengaruh 

dapam pembelajaran siswa. apabila guru dapat meraih tiga dimensi tersebut maka 

dapat  berpengaruh terhadap hasil belajar. 
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 Hasil belajar kognitif berasal dari hasil kecerdasan siswa meliputi memori, 

pemahaman, evaluasi, analisis, sintesis dan aplikasi (Nana, 2013: 22). Pengukuran 

hasil belajar dengan enam aspek tersebut maka disebut hasil belajar dengan ranah 

kognitif. Hal tersebut snagat penting ditekankan krena menurut Marg. S. A. 

(2015: 24) ketrampilan dan kemampuan kognitif  merupakan modal untuk 

menempuh era globalisasi. Sehingga sebaiknya siswa meningkatkan ketrmpilan 

dan kemmpuan kognitif agar tidak tertinggal zaman.. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil beajar 

kognitif adalah keberhasilan siswa menandakan pada kemampuan otak. Hasil 

belajar kognitif mengarah pada 6 tingkatan, yaitu: pemahaman, mengingat, 

mengalikasi, mengevaluasi, menganalisis, dan mencipta. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar terlihat ketika siswa mengalami perubahan dan sebagai tolak 

ukur keberhasilan belajar siswa.Hasil suatu pembelajaran bisa terlihat ketika siswa 

mengalami perubahan. Tidak semua siswa berhasil mencapai hasil yang 

memuaskan.  Banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut Syah 

(2011: 129-137) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dibedakan 

menjadi tiga, yaitu: (1) Faktor internal, yaitu faktor yang berasa dalam diri siswa 

tu sendiri yang meliputi aspek psikologis dan fisiologis; (2) Faktor eksternal, yaitu 

faktor yang berasal dari keadaan lingkungan setempat, yaitu lingkungan sosial 

sekolah, masyarakat, keluarga; (3) Faktor pendekatan belajar, yaitu faktor yang 

berasal dari jenis belajar siswa yang digunakan, meliputi strategi dan metode 
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belajar. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar siswa adalah faktor internal, eksternal dan pendekatan belajar. 

c. Pengertian Matematika 

Matematika berawal dari bahasa latin yaitu mathema yang artinya perihal 

yang dipelajari. Pengertian matematika dalam Kamus BBI (2002:637) adalah 

pengetahuan terkait angka, keterkaitan antara angka dan proses pengoprasian 

untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan menurut pendapat Uno (2008:129) 

matematika adalah sebagai aspek pengetahuan berupa alat pikir, memecahkan 

masalah, berkomunikasi, kajian, unsur logika, generalitas, serta memiliki bagian-

bagiannya yaitualjabar, analisis, aritmatika, dan geometri.  

Matematika merupakan adalah bahasa simbolis yang berfungsi praktisnya 

untuk mengekspresikan korelasi keruangan dan kuantitatif sedangkan fungsi 

teoritisnya adalah untuk memudahkan berpikir (Johnson & Myklebust;  (dalam 

Abdurrahman, 2003:252)). Selain itu Manoy (2007: 74) memaparkan beberapa 

pandangan tentang matematika, yaitu: matematika sebagai pengetahuan yang 

luas, pengetahuan angka, susunan yang diatur secara logis, pengetahuan terkait 

susunan, pengetahuan eksak, pengukuran, berkaitan dengan ide, pengetahuan 

deduktif; dan ; pengetahuan akan logika. 

Berdasarkan papaan di atas dapat disimpulkan bahwa matematika merupakan 

dasar pengetahuan yang dipandang sebagai struktur lohika, bahasa, badan 

bilangan, akar pengetahuan akan wujud dunia, deretan metode untuk meraih 

kesimpulan dan kegiatanS intelektual. 
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d. Matematika Sekolah Dasar 

Matematika merupakan pelajaran yang banyak tiak disukai oleh siswa. 

proses pembelajarn pun juga tidak segampang yang direncanakan agar siswa suka 

pelajaran matematika dan mudah memahaminya. Faktanya di lapangan seringlah 

berbeda karena adanya siswa yang kesulitan dalam memahami atau belajar 

matematika. Oleh karena itu guru perlu mengetahui mana matematika murni dan 

mana matematika sekolah terutama sekolah dasar.  

Menurut Ebbut & Straker (2013: 82-83) matematika sekolah yaitu 

matematika sebagai aktivitas penelaah ikatan dan model, penyelesaian masalah, 

komunikasi dan kreativitas.  

e. Hasil Belajar Kognitif Matematika 

Hasil beajar kognitif merupakan hasil belajar yang menitik beraptkan pada 

kemampuan intelektual setiap individu. Hasil belajar kognitif terbentuk dari 6 

kategori, yaitu: membentuk, melaksanakan, mengingat, mendalami, menilai, dan 

mengkaji. Sedangkan Matematika adalah dasar bidang yang dilihat  yang 

dipandang seperti suatu struktur logika, adab, batang tubuh dari bilangan dan 

ruang, deretan metode untuk menarik kesimpulan, akar pengetahuan akan dunia 

fisik dan sebagai kegiatan terpelajar. 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

kognitif matematika adalah hasil akhir dari suatu proses belajar setelah menguasai 

suatu pengetahuan matematika. Oleh sebab itu, dalam proses belajar mengajar 

hendaknya guru melahirkan suasana yang memungkinkan sesai lingkungan agar 

penyampaiannya dapat diterima siswa dengan baik.  
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B. PENELITIAN YANG RELEVAN 

Dibawah ini adalah beberapa penelitian yang relevan dengan judul yang 

diambil : 

1. Penelitian dari Silfiaana Maulida (2010) yang berjudul “Upaya Meningkatkan 

Motivasi Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Snowball Throwing”, menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan motivasi 

belajar matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe Snowball 

Throwing, dengan rincian: motivasi belajar pada siklus I hanya 67,08% 

meningkat menjadi 75,11% pada siklus II. 

2. Penelitian dari Bagus Eko Nugroho (2015) yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Snowball Throwing untuk Meningkatkan Aktivitas Siswa 

Dalam Proses Pembelajaran serta Meningkatkan Hasil Belajar Matematika 

Siswa Materi Garis Lurus Tahun Pelajaran 2015/2016”, menyimpulkan 

bahwa terjadi peningkatan hasil belajar matematika siswa Materi Garis Lurus 

pada tahun ajaran 2015/2016 melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

Snowball Throwing, dengan rincian: hasil belajar pada siklus I 78,04% 

meningkat menjadi 87,31% pada siklus II. 

3. Penelitian dari Dian Mayasari (2015) yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Two Stay-Two Stray untuk Meningkatkan Komunikasi 

Matematis dan Motivasi Siswa Tahun Ajaran 2012/2013”, menyimpulkan 

bahwa terjadi peningkatan motivasi siswa pada ajaran tahun 2012/2013 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay-Two Stray, dengan 
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rincian: motivasi belajar pada siklus I 69,79% meningkat menjadi 79,63% 

pada siklus II. 

4. Penelitian dari Raja Maisyarah (2018) yang berjudul “Penerapan Strategi 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa”, menyimpulkan bahwa terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

Two Stay-Two Stray, dengan rincian: hasil belajar pada siklus I 52,49% 

meningkat menjadi 88,24% pada siklus II. 

Berdasarkan uraian di atas hasil motivasi yang diteliti oleh Salfiana 

Maulida dari siklus I ke siklus 2 dengan menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif tipe Snowball Throwing meningkat 8,03%, sedangkan hasil motivasi 

yang  diteliti oleh Dian Mayasari dari siklus I ke siklus ke II dengan menggunakan 

metode pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TS-TS)meningkat 

9,84%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa metode pembelajaran kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray (TS-TS) lebih berpengaruh dibandingkan dengan metode 

pembelajaran kooperatif tipe Snowball throwing terhadap motivasi belajar. 

Hasil belajar yang telah diteliti oleh Bagus Eko Nugroho dari siklus I ke 

siklus II dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Snowball 

throwing meningkat 9,27%, sedangkan hasil belajar yang telah diteliti oleh Raja 

Maisyarah dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray (TS-TS) dari siklus I ke siklus II yaitu 35,75%. Hal tersebut dapat 

diartikan bahwa metode pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TS-
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TS) lebih berpengaruh dibandingkan dengan metode pembelajaran kooperatif tipe 

Snowball throwing terhadap hasil belajar. 

C. KERANGKA PIKIR  

Motivasi belajar dalam diri siswa sangat penting baik itu motivasi 

ekstrinsik maupun intrinsik. Ciri siswa yang mempunyai motivasi yaitu tidak 

menyerah, bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya, ingin menguasai lebih 

dalam materi yang dipelajari. Demikian juga dengan hasil belajar, hasil belajar 

yang tinggi mencerminkan keberhasilan atas ketercapainya kometensi yang telah 

dicapai.  Harapan penting bgi siswa dalam pembelajaran yaitu mempunyai 

motivasi dan hasil belajar yang tinggi. Oleh sebab it, hendaknya guru memberikan 

metode pembeljaran yang mengedepankan siswa untuk peran aktif yang membuat 

pembelajaran lebih kondusif.pembeajaran tidak hanya meningkatkan hasil belajar 

saja, namun harus membangkitkan kerja sama, empati, sikap positif, peduli dan 

mtivasi terhadap belajar. kenyataan di lapangan masih perlu deperbaiki.  

Motivasi dan hasil belajar siswa dapat dipengaruhi dari berbagai faktor. 

Rendahnya motivasi dan hasil belajar disebabkan siswa pasif, menginginkan hal 

yang instan terutama dalam pemahaman konsep dan merasa jenuh karena metode 

yang digunakan dalam pemelajaran kurang bervariasi. 

Meminimalisir kendlaa yang terjadi di lapangan, perlu di terapkan metode 

yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan dan karakter siswa. Jika 

metode tidak sesuai materi dan karakter siswa maka dalam proses belajar 

mengajar akan membuat iswa bosan dan tidak memperhatikannya. Metode 

pembeajaran yang dapat meningkatkan motivasi, dan hasil belajar kognitif siswa 
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adalah menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing dan Two 

Stay Two Stray (TS-TS). Pembelajaran merupakan kegiatan yang dirangkai, 

dilaksanakan, dan dievaluasi oleh guru secara sistematis sebagai sarana belajar  

untuk mencaai tujuan yang diinginkan.  

Menentukan model pembelajaran yang efektif menjadi prioritas yang 

harus diterapkan dalam pembelajaran matematika untuk mempengaruhi motivasi, 

dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk meneliti tentang 

pengaruh pembelajaran matematika menggunakan tipe Snowball Throwing dan 

Two Stay Two Stray (TS-TS) terhadap motivasi belajar dan hasil belajar kognitif 

matematika siswa. Kerangka pikir di atas dapat digambarkan sebagai berikut: 

Pembelajaran Kooperatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Gambar 1. Bagan Kerangka Berfikir 
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D. HIPOTESIS PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian yang relevan dan 

kerangka berpikir, maka dapat dirumuskan hipotesis yang akan dikaji dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing berpengaruh terhadap 

motivasi belajar matematika siswa kelas IV SD Gugus WR Supratman, 

Bayan, Purworejo, 

2. Pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing berpengaruh terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas IV SD Gugus WR Supratman, Bayan, 

Purworejo, 

3. Pembelajaran kooperatif tipe Two Stay-Two Stray (TS-TS) berpengaruh 

terhadap motivasi belajar matematika siswa kelas IV SD Gugus WR 

Supratman, Bayan, Purworejo, 

4. Pembelajaran kooperatif tipe Two Stay-Two Stray (TS-TS) berpengaruh 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV SD Gugus WR Supratman, 

Bayan, Purworejo, 

5. Pembelajaran kooperatif tipe Two Stay-Two Stray (TS-TS) lebih 

berpengaruh dibandingkan Snowball Throwing terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas IV SD Gugus WR Supratman, Bayan, Purworejo, 

 

 

 

 


