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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

            Berdasarkan hasil pennelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif siswa yang diajar dengan 

model pembelajaran Snowball Throwing dengan siswa yang diajar dengan 

pembelajaran konvensional. Hal ini dapat dilihat dari nilai thitung 3,0053 

dan ttabel 2,00 pada taraf signifikan 5%. Maka nilai nilai thitung ≥ ttabel yang 

berarti Ha diterima dan Ho ditolak. 

2. Tidak terdapat perbedaan kemampuan awal siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Hal ini dapat dilihat dari nilai thitung 0,0934 dan ttabel 2,00 

pada taraf signifikan 5%. Maka nilai thitung ≤ ttabel yang berarti Ha ditolak 

dan Ho diterima. 

3. Adanya kontribusi yang sangat rendah yang di berikan KAM terhadap 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yakni 0,0048% dan sisanya 

99,9952% di tentukan oleh variabel lain. 

4. Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran Snowball Throwing 

ditinjau dari kemampuan awal siswa terhadap kemampuan berpikir kreatif 

matematis. Hal ini dapat dilihat dari nilai Fhitung -0,0467 dan Ftabel 3,14 pada 

taraf signifikan 5%. Dengan kesimpulan nilai Fhitung ≤ Ftabel yang berarti Ha 

ditolak dan Ho diterima. 

Berdasarkan hasil tersebut telah menjawab hipotesis penelitian yang 

dilakukan peneliti dengan judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran 
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Snowball Throwing terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

ditinjau dari Kemampuan Awal Matematika Siswa Sekolah Menengah 

Pertama Dwi Sejahtera Pekanbaru. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, dapat dikemukakan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Masih banyak siswa yang sulit bekerja sama dalam permainan melempar 

bola salju atau Snowball Throwing baik siswa dari kelompok 

berkemampuan awal matematika rendah, sedang, maupun tinggi. 

Sebaiknya guru mengkreasikan permainan melempar bola salju dengan 

kelompok secara bergiliran agar suasana kelas tidak menjadi gaduh dan 

tujuan pembelajaran tercapai. 

2. Penelitian ini hanya difokuskan pada kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa, peneliti menyarankan untuk peneliti yang lain agar dapat 

meneliti terhadap kemampuan lain dari siswa, seperti kemampuan 

pemecahan masalah, penalaran, komunikasi dan sebagainya dengan 

menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing. 

3. Dikarenakan penelitian ini hanya diterapkan pada materi bilangan bulat 

dan pecahan, diharapkan untuk penelitian serupa dapat dilakukan pada 

materi pelajaran matematika yang lain. 

 

 


