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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat disimpulkan berikut 

ini:  

1. Melalui metode pembelajaran Make A Matchdapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaranMatematika siswa kelas 4 SD Negeri1 

Parikesit, Kecamatan Kejajar, KabupatenWonosobo tahun pelajaran 

2012/2013. Adapun hasil peningkatan angket motivasi dapat kita lihat dari 

hasil perolehan skor siklus I terdiri dari 3 siswa yang mendapat kategori 

rendah dengan persentase 21%, 5 siswa yang berkategori tinggi dengan 

persentase 36%, dan 6 siswa yang berkategori sangat tinggi dengan 

persentase 43% sedangkan pada siklus II tidak ada lagi siswa yang mendapat 

nilai motivasi rendah. Dari 14 siswa ada 5 siswa yang berkategori tinggi 

dengan persentase 36% dan 9 siswa yang berkategori sangat tinggi dengan 

persentase 64% 

2. Melaluimetode pembelajaran Make A Matchdapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaranMatematika kelas 4 SD Negeri1 Parikesit, 

Kecamatan Kejajar, KabupatenWonosobo tahun pelajaran 2012/2013. Dilihat 

dari kondisi awal ada 8 siswa yang nilainya dibawah KKM yang ditentukan 

yaitu ≤70. Sedangkan pada siklus I ada 4 siswa yang nilainya ≥70 atau 

dibawah KKM dan pada siklus II semua siswa tuntas dengan nilai ≤70. 

3. Dengan meningkatnya motivasi belajar, maka hasil belajar siswa juga akan 

meningkat. Peningkatanya terjadi jika pembelajaran Matematika 

menerapakan metode Make A Match dengan langkah-langkh sebagai berikut: 

1. Tahap pembagian kelompok 

a. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. 

b. Guru membagi kartu pertanyaan kepada kelompok A dan kartu 

jawaban kepada kelompok B. 
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c. Tiap peserta didik memikirkan jawaban/soal dari kartu yang 

dipegang.  

2. Tahap mencari pasangan 

a. Mintalah semua anggota kelompok A untuk mencari pasangannya di 

kelompok B, begitu juga sebalknya.  

b. Setiap pasangan mengoreksi hasil kerjanya 

c. Siswa yang menjawab salah diberi kesempatan untuk mencari 

jawaban yang benar. 

3. Tahap presentasi 

a. Panggil satu pasangan untuk presentasi atau membacakan kartu yang 

cocok di depan kelas.  

b. Setiap pasangan menempelkan kartu yang telah cocok pada papan 

tulis atau tempat yang telah disediakan oleh guru 

 

5.2 Saran  

1. Bagi Siswa 

Belajarlah dengan pasangan kalian dengan cara bertanya jawab untuk 

meningkatkan hasil belajar. 

2. Bagi Guru kelas 

Guru diharapkan menerapkan pembelajaran dengan metode Make A Match 

dan lebih memperhatikan kesesuaian metode dengan materi pembelajaran 

sehingga dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa khususnya bagi 

siswa yang pemalu dan cenderung pasif. 

3. Bagi Sekolah 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus mendorong dalam upaya 

menciptakan pembelajaran yang mengaktifkan siswa dan menyenangkan 

dalam proses belajar mengajar. 

 


