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BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aktivitas guru dan siswa di kelas V SDN II Kendari Barat dapat ditingkatkan 

melalui penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil peningkatan setiap siklus yakni hasil aktivitas 

guru pada siklus I mencapai 92,63%, sedangkan aktivitas siswa mencapai 

70%. Aktivitas guru pada siklus I pertemuan kedua mencapai 96,84%, 

sedangkan aktivitas siswa pada pertemuan kedua mencapai 92,22%. Hasil 

aktivitas guru dan siswa mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada 

siklus II pertemuan pertama dan kedua. Aktivitas guru pada pertemuan 

pertama siklus II mencapai 94,73% dan pertemuan kedua meningkat sebesar 

96,84% sedangkan aktivitas siswa pada pertemuan pertama siklus II mencapai 

82,22% dan pertemuan kedua mencapai 94,44%. 

2. Hasil belajar IPS siswa kelas V SDN II Kendari Barat dapat ditingkatkan 

melalui metode pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil tes yang dicapai siswa pada setiap siklus. Berdasarkan 

hasil ulangan semester ganjil tahun 2018 sebelum tindakan mencapai 

ketuntasan sebesar 50% dengan nilai rata-rata 68,21. Setelah dilaksanakan 

tindakan pada siklus I, persentase ketuntasan belajar siswa mencapai 92,85% 
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dengan nilai rata-rata 84,28. Kemudian, pada siklus II persentase ketuntasan 

belajar siswa mencapai 100% dengan nilai rata-rata mencapai 90,14. Adapun 

peningkatan hasil belajar siswa dari pra siklus ke siklus I adalah sebesar 

85,7%, sedangkan peningkatan dari siklus I ke siklus II adalah sebesar 

7,70% dan peningkatan dari pra siklus ke siklus II adalah sebesar 100%. 

 

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, peneliti mengajukan 

saran demi peningkatan proses pembelajaran sebagai berikut: 

1. Bagi pihak sekolah agar memberikan himbauan kepada guru agar 

menggunakan metode pembelajaran aktif yang bervariasi dalam 

melaksanakan proses pembelajaran guna memberikan pengalaman baru dalam 

proses pembelajaran siswa. 

2. Kepada guru mata pelajaran agar menjadikan metode pembelajaran Snowball 

Throwing sebagai salah satu metode pembelajaran yang dapat diterapkan di 

kelas demi peningkatan hasil belajar yang diharapkan. 

3. Kepada peneliti selanjutnya, agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan 

dalam melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing atau metode pembelajaran 

aktif lainnya dan menerapkannya pada mata pelajaran lain, sehingga hasil 

belajar siswa dapat meningkat dengan menerapkan model pembelajaran 

bervariasi agar proses pembelajaran dalam kelas lebih menyenangkan.  


