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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Penerapan metode make a match dapat meningkatkan hasil belajar pada 

mata pelajaran IPA kelas 5 SD Negeri Sidorejo Lor 01 Salatiga karena 

nilai signifikan equal variances assumed dari hasil belajar mata pelajaran 

IPA menunjukan 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. 

2. Penerapan metode make a match melalui langkah – langkah didalam 

observasi berupa 8 indikator yaitu siswa antusias mendengarkan instruksi 

dan penjelasan dari guru (100%), Siswa mengikuti proses belajar mengajar 

di kelas (100%), Siswa aktif saat kegiatan mencari  kartu soal yang cocok  

dengan kartu jawaban(100%), Siswa aktif saat kegiatan mencari  kartu  

jawaban yang cocok dengan kartu soal (100%), Siswa aktif saat menjadi 

penilai  pasangan kartu yang  sesuai (100%), Siswa bertanggung jawab 

penuh terhadap tugas masing-masing (100%), Siswa menyelesaikan semua  

peran dengan baik (100%), dan siswa menarik kesimpulan dari materi 

yang telah dipelajari (93,3%) dapat meningkatkan hasil belajar IPA kelas 

V SD Sidorejo Lor 01 Salatiga dengan kriteria sangat baik karena 

mendapatkan persentase diatas 75%. 

5.2 Saran  

Setelah peneliti memberikan bukti bahwa penggunaan metode make a match 

lebih efektif meningkatkan hasil belajar dibanding dengan metode konvensional, 

maka peneliti memberikan saran yaitu : 

1. Bagi guru kelas 

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar 

di kelas, peneliti mengharapkan guru – guru untuk mengoptimalkan 
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pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan metode – metode yang 

tepat termasuk metode make a match sehingga pembelajaran akan menarik 

siswa dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Bagi siswa 

Siswa harus mempelajari dan menerapkan penggunaan metode yang sudah 

diajarkan dan didemonstrasikan guru dengan baik. 

3. Bagi sekolah 

Peneliti berharap bahwa pihak sekolah untuk lebih menggunakan dan 

mengembangkan metode – metode pembelajaran yang lainnya. Sehingga, 

pembelaran akan lebih menarik minat siswa. 

4. Bagi peneliti 

Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut dan lebih luas sebagai 

pengembangan dari penelitian ini. 

 


