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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa kelas IV SD 

Negeri 2 Jambangan Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, maka dapat 

disimpulkan bahwa melalui penerapan model pembelajaran Make A Match dalam 

pembelajaran IPA khususnya tentang materi “Perubahan Kenampakan Bumi dan 

Benda Langit” dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV Semester II 

SD Negeri 2 Jambangan Tahun Pelajaran 2014/2015. Melalui permainan kartu 

dan cara belajar yang menyenangkan dalam model pembelajaran Make A Match 

berdampak pada meningkatnya antusias siswa didalam proses pembelajaran, 

siswa juga menjadi aktif dan berani menyampaikan gagasan, interaksi yang terjadi 

antara siswa dengan siswa lebih akrab, siswa dapat bekerjasama dengan baik 

melalui permainan kartu dalam pembelajaran Make A Match mempengaruhi 

kemampuan siswa dalam memahami setiap materi yang disampaikan oleh guru 

sehingga hasil belajat IPA yang diperoleh siswa mengalami peningkatan. 

 Kesimpulan ini terdapat pada kondisi awal siswa yang berjumlah 16 siswa 

dan siswa yang dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal sejumlah 7 siswa 

atau 43,7% sedangkan siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

sejumlah 9 siswa atau 56,3% dengan nilai rata-rata 66,68. Pada siklus I siswa 

yang mencapai KKM sejumlah 10 siswa atau 62,5% dan yang belum mencapai 

KKM sejumlah 6 siswa atau 37,5% dengan nilai rata-rata 70,62. Sedangkan pada 

siklus II siswa yang mencapai KKM sejumlah 15 siswa atau 93,75% dan yang 

belum mencapai kriteria ketuntasan belajar sejumlah 1 siswa atau 6,25% dengan 

nilai rata-rata 81,87. Selain itu, terdapat peningkatan proses pembelajaran pada 

aktivitas guru dan aktivitas siswa.  
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5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan, beberapa saran yang dapat dipergunakan sebagai 

bahan pertimbangan yaitu: 

a. Bagi Siswa  

 Belajarlah dengan pasangan kalian dengan cara bertanya jawab untuk 

meningkatkan hasil belajar. 

b. Bagi Guru 

 Guru sebagai kunci didalam perencanaan sebuah pembelajaran hendaknya 

dapat menciptakan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran yang 

inovatif sehingga mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan 

dan tidak monoton, siswa dapat lebih antusias dan bersemangat didalam 

mengikuti setiap proses pembelajaran yang berlangsung. 

c. Bagi Sekolah 

 Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus mendorong dalam upaya 

menciptakan pembelajaran yang mengaktifkan siswa dan menyenangkan dalam 

proses belajar mengajar, dan sekolah juga harus memantau proses kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di kelas agar diketahui beberapa 

efektif model pembelajaran yang diterapkan terhadap hasil belajar. 


