
134 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan   

Berdasarkan analisis data yang tercantum pada bab IV dalam penelitian 

yang dilakukan di kelas 5 SD N Sumogawe 02 maka dapat disimpulkan bahwa 

melalui penerapan model pembelajaran Make a Match dapat meningkatkan proses 

pembelajaran dan hasil belajar IPA kelas 5 semester II SD N Sumogawe 02 

Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan 

menggunakan langkah-langkah Make a Match sebagai berikut: penyampaian 

apersepsi dan tujuan oleh guru, penyajian materi dengan alat peraga oleh guru, 

pembagian kelompok besar oleh guru, permainan mencari pasangan kartu, 

presentasi pasangan kelompok, tanggapan siswa lain atas pasangan kelompok 

yang maju presentasi, konfirmasi dari guru tentang kecocokkan kartu dari 

pasangan kelompok yang presentasi. Melalui model pembelajaran dengan 

menggunakan kartu dapat menumbuhkan antusias siswa mengikuti pembelajaran 

melalui permainan mencari pasangan. Siswa lebih berani menyampaikan gagasan 

tentang materi yang didapat  melalui presentasi setelah mendapatkan pasangan 

kartu yang sesuai ke depan kelas. Selain itu permainan mencari pasangan sesuai 

waktu yang ditentukan menimbulkan kerjasama yang positif, siswa lebih aktif, 

dan menambah keakraban bagi sesama siswa untuk menemukan pasangan sesuai 

waktu yang ditentukan. Siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan 

guru melalui model pembelajaran Make a Match  yang mempunyai unsur 

permainan yang menyenangkan sehingga berdampak pada meningkatnya proses 

pembelajaran dan hasil belajar yang diperoleh siswa.  

Hal ini terlihat pada peningkatan persentase hasil observasi aktivitas guru dan 

aktivitas siswa. Pada hasil observasi aktivitas guru prasiklus memperoleh 

persentase 53,13% dan mengalami peningkatan pada siklus I pertemuan pertama 

memperoleh persentase  80% dan pada pertemuan kedua memperoleh persentase 

85%. Pada siklus II mengalami peningkatan, pada pertemuan pertama 

memperoleh persentase 94% dan pada pertemua kedua memperoleh persentase  
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98%. Rata-rata aktivitas guru siklus I memperoleh persentase 82,5% dan 

mengalami peningkatan pada siklus II rata-rata aktivitas guru menjadi 95,63%. 

Selain itu, peningkatan juga terlihat pada observasi aktivitas siswa yaitu pada 

prasiklus memperoleh persentase 50% dan mengalami peningkatan pada siklus I 

pertemuan pertama memperoleh persentase 75% dan pada pertemuan kedua 81%. 

Pada siklus II pertemuan pertama memperoleh persentase 91% dan pada 

pertemuan kedua memperoleh persentase 97%. Rata-rata hasil observasi aktivitas 

siswa siklus I mencapai persentase 77,94% dan mengalami peningkatan pada 

siklus II, besarnya rata-rata skor aktivitas siswa mencapai persentase 94,12%. 

Dari hasil peningkatan observasi aktivitas guru dan siswa berdampak positif 

dengan meningkatnya hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat pada perolehan 

hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD N Sumogawe 02 pada prasiklus, siklus I, dan 

siklus II yang mengalami peningkatan secara signifikan. Pada prasiklus rata-rata 

yang diperoleh siswa masih rendah, yaitu 66,15 dengan persentase ketuntasan 

hanya 55%. Kemudian setelah dilakukan tindakan siklus I rata-rata siswa 

meningkat menjadi 77,40 dengan persentase ketuntasan 75%. Kemudian setelah 

dilaksanakan tindakan siklus II perolehan rata-rata yang diperoleh siswa 

meningkat lagi menjadi 87,65 dengan persentase ketuntasan yang diperoleh siswa 

naik menjadi 95%. Sehingga dari perolehan analisis data di atas dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Make a Match terbukti dapat 

meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar mata pelajaran IPA siswa 

kelas 5 Semester II SD N Sumogawe 02 Tahun Pelajaran 2014/1015. 

5.2 Saran  

Berdasarkan analisis data penelitian dan simpulan yang telah dipaparkan, 

maka peneliti memberikan saran yang berhubungan dengan penerapan model 

pembelajaran Make a Match terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar IPA 

sebagai berikut: 
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5.2.1 Bagi Sekolah  

a. Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah dapat mendukung dan memberikan 

pertimbangan pada guru untuk menerapkan pembelajaran Make a Match agar 

pembelajaran lebih aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sehingga dapat 

meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. 

b. Dengan dilakukan penelitian ini, dapat menjadikan referensi dalam upaya 

perbaikan model pembelajaran di SD Sumogawe 02 Kecamatan Getasan 

Kabupaten Semarang dan dapat dikembangkan untuk mata pelajaran lain tidak 

hanya IPA. 

 

5.2.2 Bagi Guru  

a. Guru sebagai pemberi informasi dan kunci kesuksesan pembelajaran dikelas 

hendaknya dapat menciptakan suasana kelas dan proses pembelajaran yang 

menyenangkan sehingga dapat membangkitkan minat belajar siswa. 

b. Sebagai bahan pertimbangan guru untuk menerapkan pembelajaran Make a 

Match sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa sehingga tujuan 

pembelajaran bisa tercapai. 

 

5.2.3 Bagi Siswa  

a. Siswa merupakan subjek atau sasaran utama dalam berhasilnya proses 

pembelajaran oleh karena itu siswa harus lebih aktif dan bersemangat selama 

mengikuti pembelajaran agar hasil belajar meningkat dan memperoleh nilai 

yang memuaskan.   

  


