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Hubungan antara Minat Belajar Melalui Model Pembelajaran   Snowball Throwing dan 

Hasil Belajar Aspek Berbicara Siswa   Kelas X Sekolah Menengah Kejuruan 

Maitreyawira   Tanjungpinang oleh Fitri Handayani Sudewo. Jurusan Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia. Dosen Pembimbing I: Mini Andriani, S.Pd., M.Hum., 

Dosen Pembimbing II: Nancy Willian, S.Si., M.Si., fitrihandayanisudewo@ymail.com. 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji minat belajar melalui model pembelajaran 

snowball throwing aspek berbicara siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Maitreyawira 

Tanjungpinang  tahun pelajaran 2013/2014, untuk mengkaji hasil belajar melalui model 

pembelajaran snowball throwing aspek berbicara siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan 

Maitreyawira Tanjungpinang  tahun pelajaran 2013/2014, dan untuk mengkaji  hubungan 

antara minat belajar melalui model pembelajaran snowball throwing dan hasil belajar aspek 

berbicara siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Maitreyawira Tanjungpinang  tahun 

pelajaran 2013/2014. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif secara deskriptif melalui pendekatan 

metode eksperimen. Teknik pengumpulan data berupa angket minat untuk mengukur minat 

belajar melalui model pembelajaran snowball throwing dan hasil belajar melalui model 

pembelajaran snowball throwing  diukur dengan butir tes. Teknik analisis data menggunakan 

pengujian korelasi product moment, pengujian koefisien penentu dan pengujian signifikansi 

koefisien korelasi. 

Hasil penelitian berupa nilai dari skor angket minat belajar melalui model 

pembelajaran snowball throwing mendapatkan nilai rata-rata dari seluruh kelas 92,38 yang 

berada di antara kategori penilaian 80 – 100. Berdasarkan butir tes yang telah dikerjakan, 

tingkat hasil belajar melalui model pembelajaran snowball throwing aspek berbicara yang 

tergolong tuntas dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dengan Kriteria Ketuntasan Minimun 

(KKM) Sekolah Menengah Kejuruan Maitreyawira Tanjungpinang yaitu 70. Nilai rata-rata 

dari seluruh kelas 89,36  berada di antara kategori penilaian 80 – 100 yang artinya baik sekali. 

Berdasarkan hasil perhitungan interpretasi sederhana diketahui bahwa 𝑟 hitung adalah 0,58. 

sedangkan 𝑟 tabel adalah 0,279 dengan batas signifikan 5%. Artinya 𝑟 hitung lebih besar dari 

𝑟 tabel yaitu (0,58 > 0,279).  Terdapat korelasi positif antara variabel 𝑥 (minat belajar 

melalui model pembelajaran snowball throwing) dan variabel 𝑦 (hasil belajar melalui model 

pembelajaran snowball throwing). Dengan 𝑟 hitung mendapat nilai 0,58 yang terletak antara 

0,41 − 0,60 menandakan bahwa variabel 𝑥 dan 𝑦 terdapat korelasi sedang atau rendah. 

 

Kata Kunci: Minat Belajar Melalui Model Pembelajaran Snowball Throwing, Hasil Belajar 

Melalui Model Pembelajaran Snowball Throwing 

 

 

 

Abstract 

The purpose of this research was to asses learning interest and learning outcomes 

through snowball throwing model in speaking ability at the tenth grade students of 

Maitreyawira Tanjungpinang Vocational School Academic Year 2013/2014 and to examine 

the relationship between learning interest through snowball throwing and the outcomes of 

learning in speaking achievement at the tenth grade students of Maitreyawira Tanjungpinang 

Vocational School Academic Year 2013/2014. 



This research is quantitative descriptive by experimental teaching approach method. 

The data collecting techniques done by questionnaire to measure the learning interest through 

snowball throwing model and the learning outcomes through had been measured by test. The 

data analyze  technique using product moment correlation testing, the determinant coefficient 

testing and the correlation coefficitient significance testing. 

The result of this research is the students score questionnaire learning interest through 

snowball throwing model got 92,38 in average score of entire class on the range of 80 to 100 

scoring. Based on the test item which had been done, the level of learning outcomes through 

snowball throwing model can pass the minimum standard in speaking skill. The minimum 

standard of Indonesian mastery in Tanjungpinang Maitreyawira Vocational School at the 

tenth grade is 70. The average of the overall class is 89,36 on the 80-100 range scoring, it 

means best achivementor excellent. Based on the simple calculation of interpretation result, 

known that r count was 0,58. Whereas r table was 0,279 with 5% in significance limits. It 

means r count is greater than r table (0,58 > 0,279).  There is positive correlation between the 

x variables (the learning interest through snowball throwing model) and y variables (the 

learning outcomes through snowball throwing model). By r count got 0,58 value lies between 

0,41 to 0,60 indicating that x variables and y variables are moderate or low correlation.   

 

Keywords: Learning Interest Through Snowball Throwing Model, Learning Outcomes 

Through Snowball Throwing Model 

1. Pendahululan 

a.   Latar Belakang Masalah 

   Peneliti sangat tertarik dengan penelitian ini karena berdasarkan hasil wawancara 

yang telah dilakukan pada pihak Sekolah Menengah Kejuruan Maitreyawira, minat 

belajar mata pelajaran bahasa Indonesia kurang, dan model pembelajaran snowball 

throwing  belum pernah diterapkan pada sekolah tersebut. 

 

b.   Rumusan Masalah 

  Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a) Bagaimanakah gambaran minat belajar melalui model pembelajaran snowball 

throwing aspek berbicara siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan 

Maitreyawira Tanjungpinang  tahun pelajaran 2013/2014 ? 

b) Bagaimanakah hasil belajar melalui model pembelajaran snowball throwing 

aspek berbicara siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Maitreyawira 

Tanjungpinang  tahun pelajaran 2013/2014 ? 

c) Adakah hubungan antara minat belajar melalui model pembelajaran snowball 

throwing dan hasil belajar aspek berbicara siswa kelas X Sekolah Menengah 

Kejuruan Maitreyawira Tanjungpinang  tahun pelajaran 2013/2014? 

 

c.   Tujuan Penelitian 

  Berikut  tiga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini: 

a) Untuk mengkaji minat belajar melalui model pembelajaran snowball 

throwing aspek berbicara siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan 

Maitreyawira Tanjungpinang  tahun pelajaran 2013/2014. 

b) Untuk mengkaji hasil belajar melalui model pembelajaran snowball throwing 

aspek berbicara siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Maitreyawira 

Tanjungpinang  tahun pelajaran 2013/2014. 



c) Untuk mengkaji hubungan antara minat belajar melalui model pembelajaran 

snowball throwing dan hasil belajar aspek berbicara siswa kelas X Sekolah 

Menengah Kejuruan Maitreyawira Tanjungpinang  tahun pelajaran 

2013/2014. 

 

   

2. Metode Penelitian 

a. Populasi dan Sampel 

Penelitian ini termasuk dalam jenis sampel jenuh, karena penentuan anggota sampel 

menggunakan keseluruhan dari anggota populasi. Peneliti mengambil sampel penelitian 

siswa Kelas X yang terdiri dari X Pemasaran, X Akuntansi, dan X  Teknik Komputer 

Jaringan. Dalam penelitian ini, tiga kelas tersebut dianggap sebagai 1 kelas. Jumlah 

sampel dalam penelitian ini ialah 52 siswa. 

 

b. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian 

 Tempat yang akan menjadi objek penelitian adalah Sekolah Menengah Kejuruan 

Maitreyawira yang terletak di Jl. Prof. Ir. Sutami No.38 Kecamatan Bukit Bestari, 

Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kepulauan Riau. 

Waktu penelitian dilaksanakan pada  bulan Februari - Juni 2014. Perincian waktu 

tersebut dimulai dari pengajuan judul proposal hingga perbaikan skripsi. 

 

c. Metode dan Teknik Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif secara 

deskriptif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah eksperimen.  

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua instrumen 

penilaian. Untuk Mengukur minat, digunakan angket. Sedangkan untuk mengukur hasil 

belajar menggunakan tes. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

a.  Minat Belajar  

 Minat belajar pada penelitian kali ini menggunakan angket yang berisi 20 

pernyataan. 15 pertanyataan mengenai minat belajar terhadap mata pelajaran bahasa 

Indonesia, sedangkan 5 pernyataan berkaitan dengan minat siswa terhadap model 

pembelajaran snowball throwing. Hasil nilai dari angket yang diedarkan masuk ke dalam 

kategori baik sekali dengan nilai rata-rata dari seluruh kelas 92,38. 

b. Hasil Belajar 

  Hasil belajar pada penelitian ini diiukur dengan tes yang berisi 20 butir soal dengan 

lima pilihan objektif. Soal berpedoman pada Kompetensi Dasar 1.5 Melafalkan kata 

dengan artikulasi yang tepat dari silabus kelas X Sekolah Menengah Kejuruan mata 

pelajaran bahasa Indonesia. Nilai hasil tes siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan 

Maitreyawira Tanjungpinang tergolong tuntas mencapai standar KKM 70, dengan hasil 

rata-rata dari seluruh sampel 89.36. 

c. Pengujian Hipotesis Asosiatif 

1)  Pengujian Hubungan dengan Korelasi Product Moment 

 Pengujian pada penilitian ini menggunakan rumus korelasi product moment. 

Berikut perhitungan untuk hubungan antara X (minat belajar melalui model 



pembelajaran snowball throwing) dan Y (hasil belajar melalui model pembelajaran 

snowball throwing). 

 

Diketahui: 

 

∑𝑥 = 4.885 

∑𝑦 = 4.630 

∑𝑥𝑦 = 436.000 

∑𝑥2 = 459.925 

∑𝑦2 = 415.400 

 ∑𝑥 2 = 23.863.225 

 ∑𝑦 2 = 21.436.900 
 

 

   𝑟𝑥𝑦 =
  𝑛  ∑𝑥𝑦 −  (∑𝑥)(∑𝑦)

  𝑛∑𝑥2 −  ∑𝑥 2  𝑛(∑𝑦2 −  ∑𝑦 2 
 

    𝑟𝑥𝑦 =
  52  436000 −  (4.885)(4.630)

  52 459.925  − 23.863.225  52 415.400 − (21.436.900) 
 

    𝑟𝑥𝑦 =
 22.672.000 −  22.617.550

  23.916.100 − 23.863.225  2.600.800 − 21.436.900 
 

    𝑟𝑥𝑦 =
  54.450

 52.875 × 163.900
 

    𝑟𝑥𝑦 =
 54.450

 8.666.212.500
 

    𝑟𝑥𝑦 =
54.450

93.092,49
  

    𝑟𝑥𝑦 = 0,58 

 

 Dari hasil perhitungan nilai korelasi 𝑟𝑥𝑦   ialah 0,58  tidak bertanda negatif. 

Artinya adanya korelasi positif antara variabel 𝑥 (minat belajar melalui model 

pembelajaran snowball throwing) dan variabel 𝑦 (hasil belajar melalui model 

pembelajaran snowball throwing) siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 

Berdasarkan hasil dari rumus korelasi product moment mendapat nilai 0,58   yang 

terletak antara 0,41 − 0,60 menandakan bahwa variabel 𝑥 dan 𝑦 terdapat korelasi 

sedang atau agak rendah, artinya terdapat hubungan yang sedang antara antara 

variabel 𝑥 (minat belajar melalui model pembelajaran snowball throwing) dan variabel 

𝑦 (hasil belajar melalui model pembelajaran snowball throwing). 

 Berdasarkan perhitungan dari hasil penelitian statistik di atas. diketahui bahwa 

nilai 𝑟 hitung adalah 0,58, sedangkan pada 𝑟 tabel adalah 0,279 dengan batas 

signifikan 5%. Artinya nilai 𝑟  hitung lebih besar dari 𝑟 tabel yaitu 0,58 > 0,279. 

Dengan demikian data ini menunjukkan bahwa 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎  diterima, yang 

disertai dengan kriteria penilaian harga 𝑟 ( 𝑟 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ). Sesuai dengan 

hipotesa yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara minat belajar melalui 

model pembelajaran snowball throwing dan hasil belajar aspek berbicara siswa kelas 

X Sekolah Menengah Kejuruan Maitreyawira Tanjungpinang  tahun pelajaran 

2013/2014.           

 

 



 

 

2) Pengujian Sumbangan Variabel 𝑥 dan Variabel 𝑦 dengan Rumus Koefisien Penentu 

                  𝐾𝑃 = 𝑟2. 100% 

                  𝐾𝑃 = 0,582 × 100% 

                  𝐾𝑃 = 34% 

 Sehingga dapat diartikan bahwa 34% variabel 𝑥 (minat belajar melalui model 

pembelajaran snowball throwing) dapat dijelaskan melalui variabel 𝑦 (hasil belajar 

melalui model pembelajaran snowball throwing), atau 34% variabel 𝑦 (hasil belajar 

melalui model pembelajaran snowball throwing) dapat dijelaskan melalui variabel 𝑥 

(minat belajar melalui model pembelajaran snowball throwing). Artinya hanya 34% 

variabel 𝑥 (minat belajar melalui model pembelajaran snowball throwing) mampu 

mempengaruhi variabel 𝑦 (hasil belajar melalui model pembelajaran snowball 

throwing), sisanya 66% dipengaruhi faktor lain. Banyak faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar, diantaranya ialah faktor internal (kondisi jasmani dan psikologis: minat 

belajar, motivasi, dan intelegensi) dan faktor ekseternal (lingkungan sekolah, 

masyarakat, dan lingkungan keluarga). 

 

   3)  Pengujian Signifikansi Koefisien Korelasi 

                    thitung = r 
n − 2

1 − r2
 

                    thitung = 0,58 
52 − 2

1 − (0,58)2
 

                    thitung = 0,58 
50

1 − 0,34
 

                    thitung = 0,58 75,76 

                    thitung = 0,58 × 8,70 = 5,046 

 

 Berdasarkan perhitungan uji statistik di atas, peneliti memperoleh 𝑡 hitung 

5,046 sedangkan 𝑡 tabel  𝑑𝑘 = 50, 𝑎 = 0,05 = 2,009. Jadi, 𝑡 hitung lebih besar dari 

𝑡 tabel 2,009 (5,046 > 2,009). Artinta 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎  diterima, artinya adanya 

hubungan antara minat belajar melalui model pembelajaran  snowball throwing aspek 

berbicara siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Maitreyawira Tanjungpinang. 

Sehingga dapat diambil simpulan bahwa ada hubungan yang signifikan antara minat 

belajar melalui model pembelajaran snowball throwing  dan hasil belajar melalui 

model pembelajaran snowball throwing  dengan koefisien korelasi sebesar  5,046. 

 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah peneliti uraikan pada BAB IV 

dan V mengenai hubungan antara minat belajar melalui model pembelajaran snowball 

throwing dan hasil belajar aspek berbicara siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan 

Maitreyawira Tanjungpinang  tahun pelajaran 2013/2014, dapat ditarik simpulan sebagai 

berikut: 

a. Berdasarkan angket minat yang telah disebarkan, siswa kelas X Sekolah Menengah 

Kejuruan Maitreyawira Tanjungpinang memiliki tingkat minat belajar melalui model 



pembelajaran snowball throwing aspek berbicara yang tergolong baik sekali, karena 

hasil dari skor angket minat belajar melalui model pembelajaran snowball throwing 

mendapatkan nilai rata-rata dari seluruh kelas 92,38 yang berada di antara kategori 

penilaian 80 – 100. 

b. Berdasarkan butir tes yang telah dikerjakan, siswa kelas X Sekolah Menengah 

Kejuruan Maitreyawira Tanjungpinang memiliki tingkat hasil belajar melalui model 

pembelajaran snowball throwing aspek berbicara yang tergolong tuntas dalam mata 

pelajaran bahasa Indonesia dengan Kriteria Ketuntasan Minimun (KKM) Sekolah 

Menengah Kejuruan Maitreyawira Tanjungpinang yaitu 70. Nilai dari skor butir tes 

hasil belajar melalui model pembelajaran snowball throwing mendapatkan nilai rata-

rata dari seluruh kelas 89,36  berada di antara kategori penilaian 80 – 100 yang artinya 

baik sekali. 

c. Berdasarkan hasil perhitungan interpretasi sederhana dengan membandingkan 𝑟 hitung 

dengan 𝑟 tabel, terdapat korelasi antara minat belajar  melalui model pembelajaran 

snowball throwing aspek berbicara dan hasil belajar  melalui model pembelajaran 

snowball throwing aspek berbicara pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 

X Sekolah Menengah Kejuruan Maitreyawira Tanjungpinang. Dari hasil pengolahan 

data di atas, diketahui bahwa 𝑟 hitung adalah 0,58. sedangkan 𝑟 tabel adalah 0,279 

dengan batas signifikan 5%. Artinya 𝑟 hitung lebih besar dari 𝑟 tabel yaitu (0,58 >
0,279).  Terdapat korelasi positif antara variabel 𝑥 (minat belajar melalui model 

pembelajaran snowball throwing) dan variabel 𝑦 (hasil belajar melalui model 

pembelajaran snowball throwing). Dengan 𝑟 hitung mendapat nilai 0,58 yang terletak 

antara 0,41 − 0,60 menandakan bahwa variabel 𝑥 dan 𝑦 terdapat korelasi sedang atau 

agak rendah. 

d. Penelitian ini menunjukkan bahwa 𝐻0 yaitu tidak adanya hubungan antara minat 

belajar melalui model pembelajaran snowball throwing dan hasil belajar aspek 

berbicara siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Maitreyawira Tanjungpinang  

tahun pelajaran 2013/2014 ditolak dan 𝐻𝑎  yaitu adanya hubungan antara minat belajar 

melalui model pembelajaran snowball throwing dan hasil belajar aspek berbicara 

siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Maitreyawira Tanjungpinang  tahun 

pelajaran 2013/2014 ditrerima. Sifat hubungan antara variabel 𝑥 dan 𝑦 terdapat 

korelasi yang sedang atau agak rendah berdasarkan perhitungan dengan rumus korelasi 

product moment.  

  Jadi, guru Bahasa Indonesia Sekolah Menengah Kejuruan Maitreyawira 

Tanjungpinang sebaiknya menggunakan model pembelajaran snowball throwing  

untuk menimbulkan minat belajar yang nantinya akan berkaitan dengan  hasil belajar 

siswa. 
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