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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan mengenai pengaruh penggunaan 

model snowball throwing terhadap penguasaan konsep siswa diperoleh 

beberapa kesimpulan di antaranya: 1) Penguasaan konsep awal siswa antara 

kelas yang menggunakan model snowball throwing dan kelas yang 

menggunakan metode diskusi tidak berbeda signifikan. 2) Penguasaan konsep 

akhir siswa antara kelas yang menggunakan model snowball throwing dengan 

kelas yang menggunakan metode diskusi memiliki perbedaan yang signifikan. 

3) Terdapat peningkatan penguasaan konsep kelas eksperimen dan kelas 

kontrol namun perbedaan peningkatan penguasaan konsep tersebut tidak 

berbeda signifikan 4) Respon siswa terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan model snowball throwing sebagian besar memberikan tanggapan 

yang posistif terhadap pembelajaran (66,65%) dan peningkatan bertanya atau 

menjawab siswa (59,28%). 

 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan temuan pada penelitian ini, saya yang 

dapat disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Pembelajaran menggunakan model snowball throwing dapat dijadikan 

sebagai salah satu metode yang mampu meningkatkan penguasaan konsep 
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siswa, sehingga model tersebut dapat dijadikan salah-satu variasi 

pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran biologi bagi guru. 

2. Penelitian dengan menggnakan metode ini juga dapat digunakan sebagai 

salah satu model yang efektif  untu mengukur kemampuan bertanya siswa 

pada berbagai penelitian –penilitian yang sudah banyak dilakukan. 

3. Pembelajaran dengan menggunakan model snowball throwing 

membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga diperlukan kecermatan 

dalam mengefektifkan waktu terutama bila diterapkan dalam pembelajaran 

di SMP. Karena dalam satu kali pertemuan hanya 2x40 menit. 

4. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini hanya dilakukan pada siswa SMP 

Negeri 3 Lembang  kelas VII SMP , sehingga perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut dengan subjek dan variabel yang lebih luas lagi agar dapat 

diketahui manfaat lain dalam penggunaannya. 

 


