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KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa kelas V Sekolah 

Dasar Negeri 09 Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah dapat disimpulkan 

diantaranya: 

1. Melalui penerapan model pembelajaran Snowball Throwing dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

peningkatan ini terlihat dari kenaikan persentase aktivitas siswa dalam 

pembelajaran di kelas. Mendengar penjelasan guru pada  siklus I mencapai 

100% atau 25 siswa dan pada siklus II menurun menjadi 96% atau 24 

siswa, karena ada 1 siswa yang absen pada siklus II. Aktif menjelaskan 

materi kepada teman kelompoknya pada siklus I 40% atau 10 siswa dan 

pada siklus II  meningkat menjadi 76% atau 19 siswa. Aktif dalam 

bertanya pada siklus I mencapai 84% atau 21 siswa dan pada siklus II 

tetap atau sama. Aktif dalam berdiskusi pada siklus I 84% atau 21 siswa 

dan pada siklus II meningkat menjadi 96% atau 24 siswa. Aktif membuat 

pertanyaan pada siklus I mencapai 100% atau 25 siswa dan pada siklus II 

menurun dikarenakan ada satu siswa yang absen. Aktif dalam menjawab 

pertanyaan guru mencapai 40% atau 10 siswa dan pada siklus II menigkat 

menjadi 80% atau 20 siswa. Aktif dalam menjawab pertanyaan siswa pada 



63    siklus I mencapai 40% atau 10 siswa dan pada siklus II meningkat 

menjadi 96%. Rata-rata aktivitas siswa pada siklus I 69% dan siklus II 

menjadi 89% dengan peningkatan sebesar 20%. 

2. Penerapan model pembelajaran Snowball Throwing dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. Peningkatan ini telihat dari jumlah ketuntasan hasil 

belajar siswa. Jumlah siswa yang tuntas belajar pada pra siklus hanya 44% 

dan pada siklus I mencapai 64% dan meningkat pada siklus II sebesar 

84%.  

B. Saran  

Bedasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan hal-hal berikut: 

1. Kepada seluruh guru Pendidikan Agama Islam, hendaknya dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar harus mencoba terobosan inovasi baru 

dalam upaya meningkatkan kualitas aktivitas belajar siswa, salah satu usaha 

yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan model pembelajaran 

Snowball Throwing  

2. Kepada siswa, diharapkan untuk terus termotivasi dalam setiap aktivitas 

pembelajaran baik dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam maupun 

mata pelajaran lainnya. 



64    3. Kepada peneliti lain, agar hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan 

atau rujukan bagi peneliti dalam melakukan penelitian yang serupa dengan 

penelitian ini. 
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