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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasa pada penelitian ini, peneliti 

menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Talking Chips berpengaruh 

lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball 

Throwing kelas VIII SMP Negeri 17 Konawe Selatan terhadap hasil belajar 

IPA siswa. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil belajar siswa yang 

diajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Talking 

Chips lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing.  

2. Respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Talking Chips dalam proses pembelajaran yakni siswa merasa senang dengan 

model pembelajaran ini, karena siswa dituntut untuk berani berbicara tanpa 

adanya paksaan dari siapapun. 

3. Respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Snowball Throwing dalam proses pembelajaran yakni siswa merasa senang 

dalam mengikuti peoses pembelajaran, karena model ini bersifat permainan 

yang berupa melempar bola pertanyaan kepada temannya. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan dikemukakan 

saran berikut : 

1. Bagi Sekolah, harus menyiapkan sarana dan prasarana pendukung agar guru 

mampu menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Talking Chips dan 

Snowball Throwing atau model pembelajaran kooperatif lainya untuk 

peningkatan hasil belajar siswa yang lebih baik dengan mengoptimalkan  

potensi siswa dan dukungan lingkungan belajar.  

2. Bagi guru 

− Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Talking Chips dan 

Snowball Throwing dapat dijadikan sebagai alternatif dalam membuat 

variasi model pembelajaran IPA di kelas menjadi lebih menarik. 

− Untuk efektivitas dan efisiensi penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe Talking Chips dan Snowball Throwing harus dipersiapkan secara 

optimal dengan memperhatikan materi yang hendak diajarkan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin menerapkan model pembelajaran 

koperatif tipe Talking Chips dan Snowball Throwing, sebaiknya dipelajari dan 

dipahami cara penerapannya model ini. Selain itu, waktu yang digunakan dan 

kesiapan materi juga harus disiapkan dengan sebaik mungkin agar 

memproleh hasil yang lebih baik. 
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