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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Penerapan metode kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa kelasV SD Kanisius Cungkup Salatiga pada semester 

II tahun pelajaran 2013/2014. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan persentase 

ketuntasan belajar siswa dan peningkatan nilai rata-rata siswa dalam setiap 

siklus. Pada pra siklus persentase ketuntasan belajar siswa adalah 38,89%, 

setelah diadakan pembelajaran siklus I persentase ketuntasan belajar siswa 

menjadi 66,67% dan setelah pembelajaran siklus II meningkat lagi menjadi 

88,89%. Selain itu peningkatan juga ditunjukkan dari nilai rata-rata siswa, pada 

pra siklus nilai rata-ratanyaadalah 60,83, siklus I menjadi 69,17 dan siklus II 

menjadi 79,12. Metode kooperatif tipe make a match menuntut siswa untuk 

aktif dan berinteraksi dengan siswa lain. Metode kooperatif tipe make a match 

dapat membangkitkan kerjasama dan keingintahuan di antara siswa serta 

mampu menciptakan kondisi yang menyenangkan yang membuat siswa akan 

merasa senang dan semangat dalam belajar. 

2. Penerapan metode kooperatif tipe make a match yang terbukti dapat 

meningkatkan hasil belajar diterapkan sesuai dengan langkah-langkahnya yaitu 

a) siswa dibagi menjadi dua kelompok, satu kelompok mendapat kartu soal dan 

kelompok lainnya mendapatkan kartu jawaban, b) setiap siswa memikirkan 

jawaban atau soal dari kartu yang dipegang, c) setiap siswa mencari pasangan 

yang cocok dengan kartunya, d) pasangan siswa yang sudah dapat 

mencocokkan kartunya, kemudian saling duduk berdekatan, e) siswa yang 

belum dapat mencocokkan kartunya dengan kartu temannya berkumpul dalam 

kelompok sendiri, f) guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran pasangan 

kartu-kartu tersebut, g) pasangan siswa mempresentasikan topik yang 

diperolehnya, dan ditanggapi oleh siswa lain, h) setelah satu babak, kartu 



67 

 

 
 

dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya, 

demikian seterusnya. Make a match dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

karena make a match mempunyai karakteristik yang dapat membangkitkan 

kerjasama dan keingintahuan siswa, dan  menuntut siswa untuk berpikir secara 

mandiri terhadap masalah yang ditemukannya sehingga dapat merangsang 

keinginan siswa untuk belajar yang sangat berdampak baik bagi hasil belajar 

siswa. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti 

mempunyai beberapa saran, sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 

Siswa hendaknya mendapatkan pengalaman cara belajar yang baru, 

meningkatkan hasil belajarnya, menumbuhkan semangat kerjasama antar siswa, 

meningkatkan motivasi daya tarik terhadap pembelajaran terutama pada pelajaran 

matematika.  

2. Bagi guru  

Guru hendaknya dapat menambah pengalaman dalam penerapkan metode 

kooperatif tipe make a match di kelas yang dapat digunakan sebagai acuan dalam 

menentukan desain pembelajaran matematika yang kreatif, menarik, dan 

menyenangkan. 

3. Bagi sekolah 

Sekolah dapat menambah referensi yang digunakan untuk pembinaan guru 

terkait dengan penggunaan metode kooperatif tipe make a match. 


