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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dapat 

meningkatkan hasil belajar PKn tentang materi “Globalisasi”. Hal ini diketahui 

dari jumlah siswa yang dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal pada pra 

siklus sebanyak 10 siswa (40%) sedangkan siswa yang belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal sebanyak 15 siswa (60%) dengan nilai rata-rata 67. Pada 

siklus I siswa yang mencapai KKM sebanyak 18 siswa (72%) dan yang belum 

mencapai  KKM sebanyak 7 siswa (28%) dengan nilai rata-rata 71,4. Sedangkan 

pada siklus II siswa yang mencapai KKM  sebanyak 24 siswa (96%) dan yang 

belum mencapai  KKM sebanyak 1 siswa (4%) dengan nilai rata-rata 79,4. Rata-

rata persentase perolehan hasil skala sikap siswa terhadap materi yang pada siklus 

I adalah 83,2%, pada siklus II adalah 87,5%.  

Langkah-langkah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Make a 

Match adalah: (a) membagi siswa menjadi kelompok besar, (b) membagikan kartu 

berupa kartu soal dan kartu jawaban kepada siswa, (c) masing-masing siswa 

memikirkan jawaban atas kartu yang diperoleh kemudian mencari pasangan kartu 

yang tepat, (d) siswa yang berhasil menemukan pasangan sebelum batas waktu 

yang ditentukan mendapat hadiah dan yang tidak berhasil mendapat hukuman. (e) 

kesimpulan/penutup. Dari penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Make a 

Match yang dilaksanakan sesuai langkah-langkah tersebut diatas dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn siswa kelas 4 SD 

Negeri jamusan Kecamatan Jumo kabupaten Temanggung semester genap tahun 

pelajaran 2012/2013. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, beberapa saran dapat dipergunakan 

sebagai bahan pertimbangan dan sekaligus sebagai bahan uraian penutupan skripsi 

ini adalah: 



80 
 

 
 

1.1.1 Bagi siswa 

Bagi siswa yang mudah bosan dan kyurang memahami materi dapat 

digunakan Model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match karena model ini 

diterapkan dalam bentuk permainan mencari pasangan kartu, sehingga dapat 

membuat siswa merasa senang, siswa lebih antusias dan aktif dalam mengikuti 

pembelajaran, indikasinya siswa menjadi lebih memahami materi secara 

mendalam dan memasukannya ke dalam ingatan jangka panjang siswa. 

1.1.2 Bagi guru 

Sebagai bahan masukan bagi guru agar mengetahui solusi untuk 

meningkatkan hasil belajar PKn melalui model pembelajaran kooperatif tipe Make 

a Match. Guru bisa menerapkan model pembelajaran kooperatif sesuai langkah-

langkah pembelajaran dengan baik dalam pembelajaran PKn. 

1.1.3 Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini telah memberikan informasi tentang interaksi antara 

guru dan siswa dalam pembelajaran serta dapat mengetahui keefektifan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru agar menjadi referensi bagi sekolah dalam 

mengembangkan pembelajaran. Harapan peneliti terhadap sekolah bahwa sekolah 

dapat mengembangkan pembelajaran yang lebih kreatif dan efektif secara 

maksimal sehingga dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. 


