
69 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Rata-rata hasil belajar siswa ynag diajarkan dengan menggunakan kolaborasi 

model pembelajaran Giving Question And Getting Answer dan Snowball 

Throwing lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil belajar yang diajarkan 

dengan menggunakan metode konvensional. Hasil belajar siswa yang 

diajarkan dengan menggunakan kolaborasi model pembelajaran Giving 

Question And Getting Answer dan Snowball Throwing memiliki rata-rata 

80,27 sedangkan hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode 

konvensional memiliki rata-rata 61,89. 

2. Rata-rata aktivitas belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan 

kolaborasi model pembelajaran Giving Question And Getting Answer dan 

Snowball Throwing lebih tinggi jika dibandingkan dengan aktivitas belajar 

siswa  yang diajarkan dengan menggunakan metode konvensional. Aktivitas 

belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan kolaborasi model 

pembelajaran Giving Question And Getting Answer dan Snowball Throwing 

memiliki rata-rata 25,86 sedangkan aktivitas belajar siswa yang diajar 

menggunakan metode konvensional memiliki rata-rata 22,70. 

3. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kolaborasi model 

pembelajaran Giving Question And Getting Answer dan Snowball Throwing 
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dengan metode konvensional terhadap hasil belajar menata produk siswa 

kelas XI PM SMK Negeri 1 Medan tahun Ajaran 2016/2017. Berdasarkan uji 

hipotesis untuk hasil belajar diperoleh thitung > ttabel yaitu 8,86 > 2,00. 

4. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kolaborasi model 

pembelajaran Giving Question And Getting Answer dan Snowball Throwing 

dengan metode konvensional terhadap aktivitas belajar menata produk siswa 

kelas XI PM SMK Negeri 1 Medan tahun Ajaran 2016/2017. Berdasarkan uji 

hipotesis untuk hasil belajar diperoleh thitung < ttabel yaitu 4,61 >2,00. 

5.2 Saran 

1. Bagi guru khususnya guru bidang studi menata produk agar hendaknya 

menggunakan kolaborasi model pembelajaran Giving Question And 

Getting Answer dan Snowball Throwing sebagai salah satu alternatif dalam 

proses belajar mengajar karena dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa. 

2. Kepada civitas akademis yang ingin melakukan penelitian yang sama, 

disarankan untuk melakukan penelitian disekolah yang berbeda dengan 

karakteristik siswa yang berbeda agar dapat mengembangkan penelitian ini 

sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai studi perbandingan bagi dunia 

pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. 
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