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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah disajikan maka 

dapat disimpulkan: 

1. Penerapan strategi snowball throwing pada mata pelajaran Akidah Akhlak 

kelas VI materi akhlak terpuji di MIN 9 Banjar Kabupaten Banjar sudah 

terlaksana sesuai dengan langkah-langkah yang telah disusun. Hal ini terlihat 

dari terlaksananya program pembelajaran dari proses perencanaan 

pembelajaran yang pada saat prosesnya guru memilih strategi apa yang sesuai 

dengan materi yang akan diajarkan, hingga pada tahap penilaian hasil 

pembelajaran.   Proses pelaksanaan pembelajaran yang terlihat dari tahap 

awal hingga akhir yang sebagian besar sesuai dengan proses pembelajaran 

dan evaluasi pembelajaran yang sudah sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan strategi snowball throwing pada 

mata pelajaran Akidah Akhlak kelas VI materi akhlak terpuji di MIN 9 

Banjar Kabupaten Banjar, yaitu: faktor guru yang dilihat dari latar belakang 

pendidikan guru yang sesuai dan pengalaman guru dalam mengajar Akidah 

Akhlak selama lebih dari 15 tahun lamanya. Faktor peserta didik yang dilihat 

dari minat dan motivasi peserta didik. Faktor sarana dan prasarana yang jika 
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dilihat bahwa sudah memadai untuk membantu dalam proses pembelajaran, 

serta faktor lingkungan yang tenang saat proses pembelajaran berlangsung. 

 

B. Saran 

Untuk  meningkatkan  penerapan strategi snowball throwing pada mata 

pelajaran Akidah Akhlak kelas VI materi akhlak terpuji di MIN 9 Banjar 

Kabupaten Banjar, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi para pendidik dan terutama kepada guru yang mengajar mata pelajaran 

Akidah Akhlak hendaknya terus belajar dan belajar serta berani untuk 

mencoba, dan menerapkan strategi baru dalam dunia pendidikan, yang dapat 

memotivasi belajar peserta didik dan mampu menciptakan suasana kelas yang 

saling asah, asih dan asuh serta mandiri dan bertanggung jawab terhadap 

keberhasilan akademik. 

2. Bagi peserta didik agar selalu memicu semangat didalam belajar, serta 

mengeluarkan daya kreativitas yang ada pada diri serta berusaha dan jangan 

berhenti untuk mencari ilmu guna membangun kemampuan berpikir yang 

kreatif, inovatif dan berdaya guna menuju perubahan zaman yang lebih baik. 

3. Bagi pihak MIN 9 Banjar Kabupaten Banjar, diharapkan lebih meningkatkan 

sarana dan prasarana meskipun sarana dan prasarana yang ada sudah cukup 

memadai tetapi tidak salahnya ditingkatkan lagi agar hasil belajarnya dapat 

menjadi maksimal dan keadaan lingkungannya pun harus selalu dikontrol 

sehingga tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah. 




