
46 

 

46 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis di atas, diketahui bahwa nilai t hitung < dari t 

tabel (2.011 < 2.021) dan signifikansi < 0.05 (0.034 < 0.05). Berdasarkan hasil 

penghitungan yang diacu dari tabel tersebut, maka dengan hasil ini dapat 

dikatakan bahwa hipotesis yang menyatakan: tidak terdapat pengaruh penerapan 

model pembelajaran cooperative learning tipe make a match dalam 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 Sekolah Dasar Dukuh 03 Salatiga, 

ditolak; sementara hipotesis penelitian (hipotesis alternatif) yang menyatakan 

terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe make 

a match dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 Sekolah Dasar 

Negeri Dukuh 03 Salatiga, diterima. 

Dari hasil analisis ini disimpulkan bahwa dengan demikian pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe make a 

match berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SDN Dukuh 

03 Salatiga pada mata pelajaran IPA, materi Perubahan Kenampakan Permukaan 

Bumi dan Benda Langit. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Sekolah 

Kepada pihak sekolah, mengacu dari hasil penelitian ini maka dapat 

disarankan agar dapat menerapkan kebijakan untuk menggunakan model 

pembelajaran yang bervariasi, dengan menerapkan berbagai model pembelajaran, 

termasuk model pembelajaran cooperative learning tipe make a match, karena 

model pembelajaran ini, terbukti meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA materi Perubahan Kenampakan Permukaan Bumi dan Benda 

Langit. Hasil ini juga memberikan rekomendasi kepada sekolah untuk 

menyarankan para guru untuk dapat menerapkan model pembelajaran ini pada 

materi ataupun pelajaran yang lain.
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5.2.2 Guru 

Untuk dapat menerapkan model pembelajaran cooperative learning tipe 

make a match dalam pembelajaran IPA materi-materi yang lain, atau dapat 

menerapkan model pembelajaran cooperative learning tipe make a match pada 

mata pelajaran lain. 

 

5.2.3 Siswa 

Untuk dapat mengaplikasikan pembelajaran cooperative tipe make a 

match ini, karena terbukti bahwa model pembelajaran ini dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa dari rendah hasil belajarnya pada mata pelajaran IPA menjadi 

meningkat. Selain itu, model pembelajaran ini juga meningkatkan kerjasama 

diantara para siswa dalam saling membantu memahami sebuah materi. Akibat 

kerjasama ini, hasil belajar siswapun ikut meningkat. 

 

5.2.4 Penelitian Selanjutnya 

Untuk dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai acuan, untuk dapat 

melakukan ujicoba pada penelitian berikutnya baik pada subjek yang berbeda, 

mata pelajaran yang berbeda maupun pada materi pelajaran yang berbeda. 

Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk dibuktikan pada penelitian berikutnya. 


