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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yan telah diuraikan

sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peningkatan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial melalui model

pembelajaran snowball throwing pada siswa kelas V SDN 2 Bokori

dilaksanakan dalam dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. Pada siklus I

pertemuan pertama hasil aktivitas guru dan siswa terjadi peningkatan.hasil

aktivitas guru mencapai 73,33%. Aktivitas siswa mencapai 66,66%.

Sedangkan pada pertemuan kedua aktivitas guru dan siswa meningkat.

Aktivitas guru mencapai 80%. Aktivitas siswa 80%. Sedangkan pada

siklus II pertemuan pertama dan kedua hasil  aktivitas guru dan siswa

terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Aktivitas guru pada siklus II

pertemuan pertama mencapai 93,33% begitu pun pada aktivitas siswa. Dan

pada siklus II pertemuan kedua aktivitas guru dan siswa mencapai 100%.

2. Hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa kelas V SDN 2 Bokori

sebelum tindakan siklus memperoleh nilai rata-rata 64,75 sehingga

memiliki ketuntasan belajar dengan persentase 35% atau siswa yang

memperoleh nilai 70 sebanyak 7 orang, setelah tindakan siklus I siswa

yang memperoleh ketuntasan belajar menjadi 70% dengan nilai rata-rata

71,25 sedangkan siswa yang memperoleh nilai 70 meningkat menjadi 14

orang. Kemudian pada siklus II peningkatan persentase ketuntasan hasil
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belajar siswa meningkat secara signifikan yaitu dengan rata-rata 75 dengan

persentase ketuntasan 85% dan siswa yang memperoleh nilai 70 sebanyak

17 orang. Dengan demikian model pembelajaran snowball throwing dapat

meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas V SDN 2

Bokori.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam upaya

meningkatkan hasil belajar, maka peneliti perlu memberikan saran-saran, antara

lain:

1. Bagi lembaga pendidikan sekolah, diharapkan kepada para pengajar untuk

senantiasa memberikan variasi dalam memberikan/menjelaskan materi

pembelajaran, serta mampu memilih model pembelajaran yang sesuai

dengan kebutuhan siswa berkaitan dengan materi yang akan dibahas.

2. Bagi guru, diharapkan dapat menentukan atau memilih model

pembelajaran yang bervariasi dalam mengajar materi Ilmu Pengetahuan

Sosial, salah satunya adalah model pembelajaran snowball Throwing, agar

hasil yang diharapkan dapat tercapai.

3. Bagi siswa, diharapkan untuk terus termotivasi dalam meningkatkan

aktivitas pembelajaran terhadap pelajaran-pelajaran yang lainnya.

4. Kepada peneliti selanjutnya: hendaknya menjadi bahan perbandingan

untuk menerapkan model pembelajaran khususnya model pembelajaran

snowball throwing untuk materi Ilmu Pengetahuan Sosial.
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