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Abstrak—Hasil penelitian pembelajaran matematika seringkali 

mengungkapkan keberhasilan penggunaan pendekatan pembelajaran 

kooperatif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Model pembelajaran 

Snowball Throwing (ST) merupakan salah satu model pembelajaran yang 

dikembangkan berdasarkan pendekatan pembelajaran kooperatif. Sebagian 

besar penelitian yang mengungkapkan keberhasilan pada model pembelajaran 

ST, namun hasilnya masih kurang maksimal. Oleh karena itu, artikel ini 

bertujuan untuk membahas; (1) permasalahan yang diduga terjadi pada 

penerapan model pembelajaran ST pada pembelajaran matematika, (2) 

alternatif solusi permasalahan pada penerapan model pembelajaran ST pada 

pembelajaran matematika. Berdasarkan kajian teori pada makalah ini, 

diperoleh kesimpulan bahwa: (1) permasalahan yang diduga terjadi pada 

penerapan model pembelajaran ST di antaranya: (a) kesulitan siswa dalam 

membuat soal matematika, (b) tidak semua materi matematika sesuai untuk 

penerapan model pembelajaran tersebut, (c) pengetahuan matematika yang 

diperoleh siswa tidak luas, (d) kurang menekankan kebermaknaan konsep 

matematika, (e) tidak efektif jika dilaksanakan dalam waktu singkat, (f) 

pelemparan bola soal dapat menimbulkan kegaduhan, (g) aktivitas melempar 

kurang sesuai dengan norma etika di Indonesia, (h) langkah-langkah dalam 

model pembelajaran kurang rinci sehingga menyulitkan guru dalam 

penerapannya, (2) alternatif solusi dari dugaan permasalahan tersebut yaitu 

modifikasi model pembelajaran ST dengan rincian: (a) memilih materi 

matematika yang yang tidak memperhatikan urutan, (b) membentuk 

kelompok-kelompok heterogen, dan memilih ketua kelompok berdasarkan 

peringkat kelas, (c) dilakukan kegiatan membandingkan hasil diskusi antar 

kelompok, (d) sasaran pelemparan bola soal kepada siswa diganti ke nomor 

absen yang tertulis pada kertas yang ditempel di papan tulis, (e) 

manggabungkan pendekatan dan model pembelajaran lain yang menekankan 

kebermaknaan konsep matematika, (f) menyusun alokasi waktu yang tepat. 

Kata kunci: Alternatif, Matematika, Problematik, Permasalahan, 

Snowball Throwing 

I. PENDAHULUAN 

Penelitian yang menelaah pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah dan prestasi siswa secara umum [1]. Menurut tokoh pendidikan kooperatif seperti Karl Smith 

materi yang disampaikan pada pembelajaran kooperatif yang mengandung dimensi auditori dan visual, 

akan lebih kuat dan bermakna. Manfaat lain dari pembelajaran kooperatif adalah adanya belajar 

kelompok yang dapat memunculkan sisi sosial siswa dalam kehidupannya. Menurut Bruner, sisi sosial 

penting dimiliki karena menjadi kebutuhan manusia untuk merespon orang lain dan bekerja bersama 

mereka untuk mencapai tujuan [2]. 

Keberhasilan dan manfaat dari pendekatan pembelajaran kooperatif mendorong guru menerapkan 

pendekatan pembelajaran tersebut, khususnya pada pembelajaran matematika karena kegiatan pendekatan 

pembelajaran kooperatif sejalan dengan konsep matematika sebagai aktivitas manusia yang dinyatakan 
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oleh Freudenthal [3]. Melalui pembelajaran kooperatif, guru berusaha mengubah kekeliruan pandangan 

siswa tentang sulitnya matapelajaran matematika dengan keterlibatan siswa dalam kegiatan-kegiatan aktif 

dan saling berdiskusi. 

Model pembelajaran Snowball Throwing merupakan salah satu model pembelajaran yang 

dikembangkan berdasarkan pendekatan kooperatif. Model ini diadopsi pertama kali dari game fisik, 

dimana segumpalan salju (bola salju) dilempar dengan maksud memukul orang [4]. Bola saju pada 

pembelajaran matematika adalah kertas yang berisi pertanyaan yang dibentuk menjadi bola. Siswa akan 

terlibat secara aktif dalam pembelajaran matematika dengan adanya game fisik. Game fisik ini 

menciptakan beberapa keunggulan penerapan model pembelajaran Snowball Throwing, yaitu melatih 

siswa untuk lebih tanggap menerima pesan dari orang lain dan menyampaikan pesan tersebut kepada 

teman satu kelompoknya serta menjadi pedoman bagi guru untuk mengetahui kemampuan siswanya.  

Hasil wawancara dengan guru matematika yang pernah menerapkan model pembelajaran Snowball 

Throwing mengungkapkan bahwa siswa bersemangat dan aktif selama pembelajaran matematika dan 

berdampak pada hasil ujian yang lebih baik. Akan tetapi, langkah-langkah pada model pembelajaran ini 

belum begitu spesifik sehingga guru harus lebih kreatif dalam memodifikasinya. Contohnya pada 

penjelasan materi oleh guru kepada masing-masing ketua kelompok, tidak dijelaskan secara rinci 

mengenai batasan materi yang dijelaskan oleh guru kepada ketua kelompok dan apakah setiap kelompok 

diberikan materi yang sama atau tidak. 

Pada model pembelajaran Snowball Throwing siswa akan menuliskan satu soal mengenai materi yang 

telah dijelaskan secara bebas. Soal tersebut kemudian dilemparkan secara acak sehingga tidak dapat 

ditentukan urutan soal. Oleh karena itu guru harus menentukan materi matematika yang tidak 

memperhatikan urutan sub bab. Hal tersebut menjadi alasan bagi guru untuk beralih menggunakan model 

pembelajaran lain. Padahal, berdasarkan hasil wawancara, siswa merasa senang dan bersemangat 

mengikuti pembelajaran dengan model tersebut. Siswa merasa senang dan bersemangat dengan adanya 

game/permainan fisik pelemparan bola pertanyaan.  Adanya permainan pada model pembelajaran ini 

perlu diertahankan karena permainan yang mengandung nilai-nilai matematika dapat meningkatkan 

keterampilan, penanaman konsep, pemahaman, dan pemantapannya; meningkatkan kemampuan 

menemukan, memecahkan masalah, dan lain-lainnya. Walaupun permainan matematika menyenangkan 

dan memberi banyak manfaat, penggunaannya harus dibatasi dn direncanakan secara matang dengan 

tujuan instruksional yang jelas, tepat penggunaannya, dan tepat pula waktunya [5]. Kurangnya kontrol 

batas dan perencanaan diduga mengakibatkan beberapa siswa mengaku kurang memahami materi 

matematika melalui pembelajaran ini. Aktivitas pelemparan bola pertanyaan cenderung digunakan 

sebagai permainan tanpa adanya aktivitas pembelajaran yang bermakna.  Aktivitas melempar juga dirasa 

kurang sesuai dengan budaya Indonesia, karena dianggap tidak menjunjung norma kesopanan. Oleh 

karena itu, aktivitas pelemparan bola pertanyaan perlu dimodifikasi sehingga tetap menjunjung tinggi 

norma kesopan sesuai budaya Indonesia. 

Piaget berargumentasi bahwa pengetahuan terbangun disaat siswa berusaha untuk mengorganisasikan 

pengalamannya sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

perkembangan kognitif seseorang menurut Piaget adalah pengalaman yang terdiri atas: (1) pengalaman 

fisik, yaitu interaksi manusia dengan lingkungannya; (2) pengalaman logika-matematis, yaitu kegiatan-

kegiatan pikiran yang dilakukan manusia. Pengalaman pada pembelajaran matematika dapat diperoleh 

melalui model pembelajaran Snowball Throwing,  karena siswa melakukan kegiatan secara aktif. Namun, 

model pembelajaran tersebut terkesan hanya dijadikan teknik evaluasi, kurang menekankan 

kebermaknaan konsep matematika [6] 

Di sisi lain, banyak penelitian di bidang pendidikan matematika yang mengungkapkan keberhasilan 

pada model pembelajaran Snowball Throwing, namun dalam pelaksanaanya terdapat beberapa kendala. 

Penelitian dari referensi [7] memberi hasil bahwa siswa yang diberikan model pembelajaran Snowball 

Throwing memiliki prestasi matematika yang lebih baik dibanding siswa yang tidak diberikan model 

pembelajaran tersebut dengan rata-rata prestasi belajar masing-masing adalah 15.59 dan 14.16 dari skor 

maksimal 20. Selisih rerata keduanya masih tergolong kecil. Begitu pula dengan penelitian lain yang 

memberikan hasil adanya kesamaan ketuntasan hasil belajar matematika siswa dalam kelas yang 

memperoleh pembelajaran dengan Snowball Throwing dan kelas yang tidak memperoleh pembelajaran 

tersebut dengan persentasi 58,33% [8]. 

Adanya diskusi kelompok yang kurang terbimbing sering disalahgunakan dalam mendiskusikan hal di 

luar materi matematika. Kenyataan tersebut memberikan dampak yang kurang baik pada hasil belajar 

matematika siswa. Hal ini sangat disayangkan karena model pembelajaran yang dianggap menyenangkan 

oleh siswa ternyata kurang memberikan dampak yang positif bagi proses dan hasil pembelajaran. Model 

pembelajaran tersebut, sebaiknya dimodifikasi dengan pendekatan pembelajaran yang mampu 
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mengoptimalkan diskusi kelompok seperti pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) yang 

menggunakan masalah open ended dan pemecahan masalah. Modifikasi model pembelajaran ini dengan 

RME juga didasarkan pada kesamaan bahwa matematika merupakan aktivitas manusia. Dengan 

modifikasi tersebut diharapkan akan memaksimalkan model pembelajaran Snowball Throwing sehingga 

siswa akan lebih mudah dan menyenangkan dalam memahami dan memaknai konsep matematika. 

Pemaparan permasalahan-permasalahan tersebut mendorong penulis dalam memberikan alternatif 

solusi dalam penerapan model pembelajaran Snowball Throwing pada pembelajaran matematika. 

Alternatif solusi ini diharapkan dapat meminimalisir kendala yang terjadi sehingga memberikan peluang 

keberhasilan yang lebih besar. Alternatif solusi dirangkum dalam modifikasi langkah-langkah model 

pembelajaran Snowball Throwing. Modifikasi model pembelajaran ini diharapkan dapat mendukung teori 

belajar bermakna dalam pembelajaran matematika. Materi matematika harus dipelajari secara bermakna 

karena materi dalam pelajaran matematika bukanlah pengetahuan yang terpisah-pisah namun merupakan 

satu kesatuan, sehingga pengetahuan yang satu dapat berkait dengan pengetahuan yang lain. Jadi untuk 

dapat menguasai materi matematika, seorang siswa harus menguasai beberapa kemampuan dasar lebih 

dahulu. Setelah itu, siswa harus mampu mengaitkan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan 

yang sudah dipunyainya [6] 

Berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut, adapun yang menjadi rumusan masalah dari penulisan 

makalah ini sebagai berikut: (1) permasalahan apa saja yang diduga terjadi pada penerapan model 

pembelajaran Snowball Throwing pada pembelajaran matematika? (2) bagaimana alternatif solusi 

permasalahan pada penerapan model pembelajaran Snowball Throwing pada pembelajaran matematika? 

Tujuan dari penulisan makalah ini sebagai berikut: (1) untuk mengetahui permasalahan yang diduga 

terjadi pada penerapan model pembelajaran Snowball Throwing pada pembelajaran matematika, (2) untuk 

mengetahui alternatif solusi permasalahan pada penerapan model pembelajaran Snowball Throwing pada 

pembelajaran matematika. 

Makalah ini diharapkan dapat: (1) memberikan manfaat mengenai model pembelajaran Snowball 

Throwing pada pembelajaran matematika yang berorientasi pada kualitas proses dan hasil belajar secara 

utuh, (2) pedoman dalam penerapan model pembelajaran Snowball Throwing pada pembelajaran 

matematika, (3)  sarana pengembangan potensi diri, menambah pengalaman, dan pengetahuan terkait 

model pembelajaran Snowball Throwing pada pembelajaran matematika. 

 

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengertian Model Pembelajaran Snowball Throwing 

Model pembelajaran Snowball Throwing merupakan pembelajaran yang diadopsi pertama kali dari 

game fisik di mana segumpalan salju dilempar dengan maksud memukul orang lain. Snowball Throwing 

dapat diartikan sebagai model pembelajaran dengan menggunakan bola pertanyaan dari kertas yang 

digulung bulat berbentuk bola kemudian dilemparkan secara bergiliran di antara sesama anggota 

kelompok [9]. Strategi ini digunakan untuk memberikan konsep pemahaman materi yang sulit kepada 

siswa serta dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kemampuan siswa dalam 

materi tersebut [4]. 

B. Langkah-langkah Model Pembelajaran Snowball Throwing 

Langkah-langkah model pembelajaran Snowball Throwing adalah sebagai berikut[4][7][8][9]:  

1. Guru menyampaikan kompetensi dasar/ materi pokok yang akan disajikan 

2. Guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua kelompok untuk 

memberikan penjelasan tentang materi 

3. Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing kemudian menjelaskan 

materi yang disampaikan oleh guru kepada teman sekelompoknya. 

4. Masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja untuk menuliskan satu pertanyaan/soal apa 

saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok 

5. Siswa membentuk kertas tersebut seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke siswa lain selama 

kurang lebih 15 menit 

6. Setelah siswa mendapat satu bola, ia diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan/soal yang tertulis 

dalam kertas tersebut secara bergantian. 

7. Guru mengevaluasi dan menutup pembelajaran 

C. Keunggulan Model Pembelajaran Snowball Throwing 

1. Melatih siswa untuk lebih tanggap menerima pesan dari orang lain dan menyampaikan pesan tersebut 

kepada teman satu kelompoknya 
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2. Melatih kesiapan siswa dan saling memberikan pengetahuan 

3. Membuat kelompok semakin dinamis, karena kegiatan siswa tidak hanya berpikir, menulis, bertanya 

atau berbicara, tetapi juga melakukan aktivitas fisik yaitu menggulung kertas dan melemparkannya 

pada siswa lain 

4. Menjadi pedoman bagi guru untuk mengetahui kemampuan siswanya 

D. Kelemahan Model Pembelajaran Snowball Throwing 

1. Pengetahuan yang diberikan tidak terlalu luas dan hanya berkisar pada apa yang telah diketahui siswa. 

2. Berpotensi mengacaukan daripada mengefektifkan. 

E. Dugaan Permasalahan dan Alternatif Solusi pada Penerapan Model Pembelajaran Snowball 

Throwing 

Penelitian [7] mengenai penerapan model pembelajaran Snowball Throwing memang lebih dapat 

meningkatkan prestasi matematika siswa. Akan tetapi hasil ini dirasa masih belum maksimal karena 

sedikitnya selisih rata-rata prestasi siswa antara kelas yang menerapkan pembelajaran Snowball Throwing 

dengan kelas yang tidak menerapkannya, dengan rata-rata perestasi belajar masing-masing adalah 15.59 

dan 14.16 dari skor maksimal 20. Selisih rerata keduanya masih tergolong kecil. Hasil tersebut 

selanjutnya dianalisis berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat peneliti. 

Berdasarkan RPP yang dibuat peneliti, seluruh sintaks pada pembelajaran Snowball Throwing dilakukan 

dalam satu pertemuan. Terbatasnya waktu dalam melaksanakan seluruh sintaks pada satu pertemuan 

diduga menjadi salah satu kendala dari penerapan model pembelajaran ini. Seluruh sintaks tidak 

dilakukan dengan maksimal karena terbatasnya waktu.  

Dugaan kendala lain yaitu pada penelitian ini terdapat tiga pertemuan. Berdasarkan wawancara 

dengan peneliti, pada pertemuan pertama pelaksanaan pembelajaran berjalan lancar dan kondusif. Namun 

pada pertemuan kedua dan ketiga, siswa terlalu asik bermain melempar bola pertanyaan dan cukup 

mengacaukan kondisi pembelajaran karena menimbulkan kegaduhan.  

Dugaan lain adalah ketidaktepatan pemilihan materi. Materi segitiga yang dipilih pada penelitian ini 

menuntut adanya urutan materi, sedangkan pertanyaan yang dibuat oleh setiap siswa berbeda-beda dan 

setiap pertanyaan memiliki peluang yang sama untuk dilemparkan/dijawab lebih dulu. Apabila 

pertanyaan siswa yang dilempar pertama kali menanyakan tentang sudut segitiga padahal masih ada siswa 

yang belum memahami materi sebelumnya tentang sisi segitiga maka hal ini akan menimbulkan masalah. 

Selanjutnya penelitian lain [8], yang memberikan hasil adanya kesamaan ketuntasan hasil belajar 

siswa dalam kelas yang memperoleh pembelajaran dengan Snowball Throwing dan kelas yang tidak 

memperoleh pembelajaran tersebut dengan persentasi 58,33%. Hasil tersebut juga memberikan dugaan 

kendala yang sama dengan penelitian yang dipaparkan sebelumnya [7]. Materi operasi bilangan bulat 

menuntut adanya keterurutan materi. Contohnya jika terjadi pertanyaan pertama yang dibacakan 

mengenai operasi bagi, padahal masih ada siswa yang belum memahami operasi kali yang berada 

sebelum operasi bagi pada bilagan bulat. Kedua penelitian yang dianalisis dalam makalah ini mengartikan 

bola pertanyaan yang dibuat sebagai bola pertanyaan yang menguji, bukan bola pertanyaan mengenai hal 

yang belum dipamahi siswa. Oleh karena itu pengetahuan yang didapat oleh siswa sangat bergantung 

pada apa yang dipahami siswa. Hal ini memunculkan dugaan bahwa pengetahuan tidak berkembang 

dengan luas apabila pengetahuan yang dipahami oleh siswa juga tidak terlalu luas.  

Kesimpulan yang dapat ditarik mengenai dugaan kendala berdasarkan hasil penelitian tersebut adalah 

dibutuhkannya waktu yang relatif lama pada spelaksanaan pembelajaran Snowball Throwing. Hal tersebut 

karena siswa merasa canggung dan belum terbiasa dengan model pembelajaran Snowball Throwing. 

Kemampuan dasar siswa yang masih rendah dan banyaknya jumlah siswa juga membuat waktu yang 

dibutuhkan relatif lama terutama saat siswa melempar bola pertanyaan kepada siswa lain. Kemudian saat 

pelemparan bola pertanyaan, muncul kegaduhan antar siswa yang menghambat pencapaian tujuan 

pembelajaran. Pemilihan materi juga harus disesuaikan dengan sintaks pembelajaran Snowball Throwing. 

Selanjutnya dianalisis dugaan permasalahan yang terjadi pada langkah-langkah model pembelajaran 

Snowball Throwing. 

1. Guru menyampaikan kompetensi dasar/ materi pokok yang akan disajikan 

Pada langkah awal ini, diduga guru hanya memberikan garis besar materi matematika dan kurang 

memberikan penekanan instruksi mengenai tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran, dan kegiatan 

apa yang akan dilakukan. Pada langkah awal ini juga penting sebagai pemancingan ketertarikan siswa 

pada materi matematika dan kegiatan yang akan dilakukan. 

2. Guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua kelompok untuk 

memberikan penjelasan tentang materi 
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Jika kelompok yang dibentuk guru adalah kelompok yang heterogen maka timbul kecenderungan 

adanya anggota kelompok yang akan mengandalkan anggota kelompok lain yang memiliki prestasi lebih 

tinggi dari dirinya. Namun jika kelompok yang dibentuk homogen, guru akan kesulitan memilih ketua 

kelompok. Pemilihan ketua kelompok juga perlu dipertimbangkan melihat tanggung jawab dari ketua 

kelompok yaitu dapat menjelaskan kembali kepada anggota kelompok masing-masing. Penjelasan materi 

matematika kepada setiap ketua kelompok kemungkinan membutuhkan waktu yang lama dilihat dari 

tanggung jawab ketua kelompok, yaitu menjelaskan kembali materi matematika yang disampaikan guru 

kepada anggota kelompoknya. Tanggung jawab ini menuntut kepahaman dari ketua kelompok dalam 

menerima penjelasan guru sehingga kegiatan ini tidak menghemat waktu. 

Permasalahan lain yang diduga terjadi adalah ketika guru memberikan penjelasan materi matematika 

kepada setiap ketua kelompok adalah kekosongan kegiatan dari masing-masing anggota kelompoknya. 

Hal ini karena guru tidak mengintruksikan mereka untuk melakukan kegiatan tertentu. Kekosongan 

kegiatan anggota kelompok memungkinkan timbulnya kegaduhan dan dapat menggangu kegiatan. 

3. Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing kemudian menjelaskan 

materi yang disampaikan oleh guru kepada teman sekelompoknya. 

Langkah ini tidak menghemat waktu karena guru tidak langsung menjelaskan kepada siswa, tetapi 

harus melalui ketua kelompok, setelah itu ketua kelompok menjelaskan kembali kepada anggota 

kelompoknya. Permasalahan yang muncul adalah adanya perbedaan penyampaian materi matematika 

yang disampaikan ketua kelompok kepada anggota dengan yang disampaikan oleh guru. Hal ini tentu 

akan menghambat pencapaian tujuan pembelajaran. Hal ini juga dirasa kurang menekankan 

kebermaknaan konsep matematika, karena siswa menerima materi jadi dari guru dan ketua kelompoknya. 

4. Masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja untuk menuliskan satu soal apa saja yang 

menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok 

Pada langkah ini tidak dijelaskan tujuan dari penulisan soal, untuk menguji siswa lain atau 

menanyakan materi matematika yang belum dipahami. Apabila penulisan soal ditujukan untuk menguji 

siswa lain maka siswa yang memberi soal harus bertanggung jawab dengan jawaban dari soal yang 

ditulis. Permasalahan juga akan muncul apabila tidak terdapat keanekaragaman soal yang dibuat siswa. 

Pada langkah ini sangat mungkin jika ada siswa yang menuliskan soal yang sama dengan siswa yang lain 

karena antar siswa tidak mengetahui soal yang ditulis. Jika soal yang sama terbaca lebih dari satu kali 

maka akan membuang-buang waktu, hal seperti ini harus diantisipasi. Membuat soal matematika beserta 

jawaban bukan hal mudah, sehingga siswa diduga akan mengalami kesulitan. 

5. Siswa membentuk kertas tersebut seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke siswa lain selama 

kurang lebih 15 menit 

Pada langkah ini, tidak ada pedoman yang jelas tentang teknis pelemparan bola soal. Jumlah siswa 

yang melempar bola soal juga belum dijelaskan secara detail. Terbatasnya waktu pelemparan yaitu 15 

menit diduga tidak cukup apabila setiap siswa mendapat hak melempar bola pertanyaan. Permasalahan 

lain adalah pelemparan bola soal dilakukan pada setiap kelompok ataukah seluruh siswa dalam satu kelas. 

Jika ruang lingkup pelemparan bola dilakukan dalam satu kelas maka diperlukan pengawasan dari guru 

karena permainan melempar bola soal berpotensi mengakibatkan kegaduhan. Siswa terlalu asik bermain 

lempar bola dengan siswa lain dan melupakan tujuan awal pelemparan bola.  

6. Setelah siswa mendapat satu bola, ia diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang tertulis 

dalam kertas tersebut secara bergantian. 

Pada langkah ini akan timbul permasalahan apabila setiap siswa diberi hak yang sama dalam 

menjawab satu bola soal yang dilempar. Ketika soal pada bola salju tidak bersifat open ended maka 

kecenderungan siswa menjawab dengan jawaban yang sama, hanya mengulang jawaban teman 

sebelumnya. Padahal, membuat soal matematika yang open ended bagi siswa merupakan hal yang tidak 

mudah. Bola pertanyaan yang dijawab secara random juga diduga menyebabkan materi tidak terurut dan 

tidak sistematis. Langkah ini diduga mengakibatkan terbatasnya pengetahuan matematika siswa karena 

hanya berkisar pada jawaban dari soal matematika yang dibuat. Pada dasarnya, membuat dan menjawab 

soal matematika membutuhkan waktu yang relatif lama terutama jika melibatkan perhitungan. Jadi siswa 

tidak dapat menjawab dengan cepat ketika mendapat bola pertanyaan. 

7. Guru mengevaluasi dan menutup pembelajaran 

Evaluasi dan penutup pembelajaran menjadi hal yang penting dalam seluruh proses pembelajaran 

yang telah dilakukan. Permasalahan yang sering terjadi apabila ada kekurangan waktu sehingga kegiatan 

penutup ini hanya dilewati begitu saja. Padahal seharusnya kegiatan ini menjadi penguatan pemahaman 

materi yang telah dipelajari. 
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Tabel 1 berikut ini merangkum dugaan permasalahan dan alternatif solusi secara umum pada 

penerapan model pembelajaran Snowball Throwing berdasarkan analisis hasil penelitian dan analisis 

langkah-langkah model pembelajaran yang telah dipaparkan sebelumnya. 

TABEL 1. DUGAAN PERMASALAHAN DAN ALTERNATIF SOLUSI PADA PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN  

No. Permasalahan Alternatif Solusi 

1 Kesulitan siswa dalam membuat 

soal matematika 

Pada pertemuan pertama guru yang membuat bola soal dan 

menginstruksikan siswa untuk menjawabnya bersama anggota 
kelompok, setelah itu siswa membuat soal sendiri yang 

dikumpulkan dan dilempar pada pertemuan berikut. Guru dapat 

memberikan PR tambahan membuat soal dan jawaban materi 
yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 

2 Tidak semua materi matematika 

sesuai untuk penerapan model 
pembelajaran Snowball Throwing 

Memilih materi yang sesuai dengan penerapan model 

pembelajaran ini, yaitu materi yang tidak hirakis, contohnya 
materi segiempat 

3 Pengetahuan yang diperoleh siswa 

tidak luas 

Modifikasi langkah pada model pembelajaran Snowball 

Throwing  

4 Kurang menekankan kebermaknaan 

konsep matematika 

Modifikasi, menggabungkannya dengan pendekatan yang 

menekankan kebermaknaan konsep, di antaranya RME 

5 Tidak efektif jika dilaksanakan 

dalam waktu yang singkat 

Memberikan tambahan waktu pembelajaran melalui modifikasi 

model pembelajaran Waktu penerapan dapat dimodifikasi 
menjadi lebih dari satu pertemuan untuk memaksimalkan 

pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. 

6 Penerapan model pembelajaran 

Snowball Throwing kurang 
kondusif karena pelemparan bola 

soal dapat menimbulkan kegaduhan 

Modifikasi waktu dan langkah sedemikian hingga penerapan 

model pembelajaran menjadi lebih kondiusif. Sebagai tindak 
lanjutnya aktivitas melempar dan menjawab bola soal 

dimodifikasi menjadi ajang evaluasi individu dan cerdas cermat 

antar anggota kelompok. 

7 Aktivitas melempar kurang sesuai 

dengan norma etika di Indonesia 

Peleemparan bola tidak secara langsung, subjek lemparan dapat 

diganti dengan nomor absen 

8 Langkah-langkah dalam model 

pembelajaran Snowball Throwing 
belum dijelaskan secara rinci 

sehingga menyulitkan guru dalam 

penerapannya 

Modifikasi langkah pada model pembelajaran Snowball 

Throwing 

 

F. Modifikasi Model Pembelajaran Snowball Throwing 

Modifikasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi guru dalam menerapkan pembelajaran 

Snowball Throwing sehingga dapat meminimalisir permasalahan pada penerapan pembelajaran tersebut. 

Beberapa bagian yang menonjol dari modifikasi model pembelajaran ini terletak pada cara pelemparan 

bola soal untuk mencegah terjadinya kegaduhan,  dan bahan ajar matematika, contohnya Lembar 

Aktivitas Siswa (LAS), yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses pembelajaran dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran matematika. Berikut ini disajikan modifikasi model pembelajaran 

Snowball Throwing. 

1. Guru menyampaikan kompetensi dasar yang harus dicapai melalui penyajian tujuan dan manfaat dari 

materi yang akan dipelajari.  Penyampaian dapat melalui media 2D atau 3D agar lebih menarik minat 

belajar siswa. Materi yang dipilih adalah materi yang tidak memperhatikan urutan pada unsur-

unsurnya, sebagai contoh materi luas dan keliling segi empat. 

2. Guru membentuk kelompok-kelompok heterogen dan membagi LAS yang berisi permasalahan-

permasalahan matematika yang open ended dan berbasis pemecahan masalah. LAS disusun 

berdasarkan tiga prinsip utama RME yang dirumuskan oleh Gravemeijer [10] yaitu (1) penemuan 

kembali terbimbing dan matematisasi progresif; (2) fenomenologi didaktis dan (3) pengembangan 

model sendiri sehingga pembelajaran dapat lebih terarah dan konsep matematika yang didapat lebih 

bermakna.  

3. Guru menginstruksikan seluruh kelompok berdiskusi mengenai masalah-masalah matematika yang 

ada pada LAS. 

4. Kegiatan membandingkan hasil diskusi antara kelompok, misalnya lewat persentasi. Guru memberi 

penilaian kelompok. 

5. Siswa  bersama guru menata kursi menjadi bentuk lingkaran. 

6. Permainan matematika pelemparan bola soal dengan soal yang sudah disiapkan oleh guru sebagai alat 

evaluasi individu. 
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7. Siswa bersiap duduk di kursinya masing-masing, lalu guru menyerahkan bola soal tersebut dan 

digerakan melingkar seperti yang ada pada metode talking stick. Pergerakan bola dibarengi dengan 

musik. Siswa yang wajib menjawab bola soal adalah siswa yang memegang bola tersebut saat guru 

menghentikan musik. 

8. Guru memberi waktu 10 menit untuk menjawab soal matematika dan mengintruksikan siswa lain 

untuk ikut menjawabnya karena jawaban akan dikumpulkan. 

9. Masing-masing siswa diberikan dua lembar kertas kerja untuk menuliskan satu soal mengenai materi 

matematika yang belum dipahami dan satu soal untuk menguji siswa lain. Jawaban dari soal materi 

yang belum dipahami dibahas bersama-sama sedangkan soal menguji dikumpulkan dan dilemparkan 

pada pertemuan selanjutnya.  

10. Pada langkah pelemparan bola pertanyaan pertemuan berikutnya, bola tidak dilemparkan antar siswa, 

mengingat adanya norma kesopanan dalam budaya Indonesia dan terjadinya kegaduhan yang 

merugikan. Penulis memberikan 3 alternatif solusi dalam aturan pelemparan bola, yaitu: 

a. Alternatif solusi dalam aturan yang pertama 

Sasaran pelemparan bola pertanyaan kepada siswa diganti ke nomor absen yang tertulis pada kertas. 

Kertas tersebut ditempel di depan papan tulis. Nomor absen tidak harus urut, contoh kertas nomor absen 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

GAMBAR 1.KERTAS NOMOR ABSEN 

Jumlah nomor absen yang ditulis pada satu kertas dapat disesuaikan dengan kondisi siswa. Apabila 

jumlah siswa lebih dari 16, dapat dibuat lebih dari satu kertas nomor absen. Sebagai contoh, jumlah siswa 

30, maka dibuat 3 kertas nomor absen, dengan masing-masing kertas bertuliskan nomor absen 1-10, 11-

20 dan 20-30. Pembagian nomor absen pada 3 kertas bertujuan agar setiap siswa memiliki kesempatan 

yang sama untuk mendapatkan bola pertanyaan. Guru dapat menjadi pelempar bola pertanyaan yang 

pertama, atau dapat juga dengan memberikan soal kuis kepada siswa, dan siswa yang paling cepat dan 

benar menjawabnya akan mendapatkan kesempatan pertama melempar bola pertanyaan miliknya. Siswa 

dengan nomor absen yang terkena lemparan bola pertanyaan wajib menjawab pertanyaan tersebut di 

papan tulis. Siswa lain tetap ikut menjawab pada kertas karena akan diberikan penilaian individu. 

Selanjutnya siswa yang terkena lemparan berganti melemparkan bola pertanyaan miliknya. Apabila 

lemparan bola menunjuk nomor absen siswa yang sudah terkena lemparan sebelumnya, maka lemparan 

diulang lagi untuk memberi kesempatan pada siswa yang lain. Bola pertanyaan yang dilemparkan dibatasi 

jumlahnya. Pelemparan dilakukan dua sesi, sesi pertama melempar bola dengan pertanyaan yang belum 

dipahami dan sesi kedua melempar bola dengan pertanyaan menguji. Aturan pelemparan bola pertanyaan 

yang telah dipaparkan diharapkan dapat dijadikan pedoman guru dalam mengkondisikan siswa sehingga 

dapat meminimalisir kegaduhan yang merugikan.  

b. Alternatif solusi yang kedua 

Bola pertanyaan diganti dengan bola plastik ukuran kecil, apabila tidak ada dapat diganti kertas 

kosong (tanpa pertanyaan) yang diremas dan dibentuk bola. Kertas bertuliskan nomor absen, diganti 

dengan kertas yang ditempel amplop-amplop. Jumlah amplop disesuaikan dengan banyak siswa. Bagian 

depan pada masing-masing amplop ditulis nomor absen. Amplop tersebut diisi dua kertas pertanyaan 

yang sudah ditulis oleh siswa, pertanyaan pertama merupakan pertanyaan yang belum dipahami dan 

pertanyaan kedua merupakan pertanyaan menguji. Pada sesi pertama, siswa hanya akan menjawab 

pertanyaan yang belum dipahami dan pada sesi kedua siswa menjawab pertanyaan menguji. Berikut 

contoh amplop yang ditempel di papan tulis. 

 

GAMBAR 2. AMPLOP PERTANYAAN BERLABEL NOMOR ABSEN  
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Apabila jumlah siswa lebih dari 16, maka cukup mengganti nomor absen yang tertempel pada amplop 

sehingga dapat menghemat biaya. 

c. Alternatif solusi ketiga 

Alternatif solusi ketiga yaitu dengan mengadopsi model pembelajaran Talking Stick. Apabila pada 

model pembelajaran Talking Stick digunakan tongkat untuk menunjuk siswa, pada model pembelajaran 

Snowball Throwing digunakan bola pertanyaan yang berpindah dari satu siswa ke siswa yang lain. 

Sebelumnya guru menginstruksikan siswa untuk duduk/berdiri membentuk lingkaran besar, sehingga 

memudahkan guru untuk memantau proses perpindahan bola pertanyaan dan memudahkan siswa untuk 

melakukan perpindahan bola pertanyaan mengelilingi siswa yang lain. Guru dapat menggunakan musik 

untuk menunjuk siswa yang akan menjawab pertanyaan. Siswa yang memegang bola pertanyaan saat 

musik berhenti berkewajiban menjawab pertanyaan tersebut. Sesi ini juga dilakukan dua kali, untuk 

pertanyaan yang belum dipahami dan pertanyaan menguji. Pertanyaan yang akan dijawab selama 

pembelajaran juga dibatasi, disesuaikan dengan kondisi siswa. 

11. Guru mengevaluasi dan menutup pembelajaran dengan meminta siswa menuliskan komentar terhadap 

kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru juga dapat memberi PR kepada siswa yaitu 

membuat soal dan jawaban materi matematika yang akan dipelajari selanjutya.  

III. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Permasalahan yang diduga terjadi pada penerapan model pembelajaran Snowball Throwing di 

antaranya, (a) kesulitan siswa dalam membuat soal matematika, (b) tidak semua materi matematika 

sesuai untuk penerapan model pembelajaran tersebut, (c) pengetahuan matematika yang diperoleh 

siswa tidak luas, (d) kurang menekankan kebermaknaan konsep matematika, (e) tidak efektif jika 

dilaksanakan dalam waktu singkat, (f) pelemparan bola pertanyaan dapat menimbulkan kegaduhan, 

(g) aktivitas melempar kurang sesuai dengan norma etika di Indonesia, (h) langkah-langkah dalam 

model pembelajaran kurang rinci sehingga menyulitkan guru dalam penerapannya, 

2. Alternatif solusi permasalahan pada penerapan model pembelajaran Snowball Throwing secara garis 

besar adalah memodifikasi langkah dan waktu pembelajaran.  

B. Saran 

Penerapan model pembelajaran Snowball Throwing membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga 

diperlukan perencanaan yang matang untuk meminimalisir permasalahan yang timbul. 
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