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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Simpulan 

  Setelah dilakukan penelitian dengan memperhatikan dan mengacu pada 

Bab I – III dari tahap perencanaan dnan sebagiamana telah diuraikan pada Bab IV 

tentang tindakan yang dilakukan, evaluasi, dan analisis serta refleksi, dapat ditarik 

simpulan penting sebagai jawaban atas masalah yang telah diuraikan dalam 

penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. 

a. Penerapan pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe Make a 

Match dapat meningkatkan hasil belajar Matematika pada siswa kelas 5 SD 

Negeri Salatiga 01 Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga. Peningkatan tersebut 

dapat terlihat pada hasil belajar siswa pada pra siklus dengan rata-rata 52,5 

dengan ketuntasan 34%, pada siklus I meningkat dengan rata-rata menjadi 

69,5 dengan ketuntasan 53%, dan pada siklus II rata-rata meningkat menjadi 

91,7 dengan ketuntasan 89%. 

b. Penerapan pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe Make a 

Match dapat meningkatkan ketuntasan hasil belajar Matematika pada siswa 

kelas 5 SD Negeri Salatiga 01 Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga. Pada pra 

siklus siswa yang tuntas hanya 15 siswa dari keseluruhan 44 siswa, 

kemudian pada siklus I siswa yang tuntas menjadi 25 siswa dan pada siklus 

II siswa yang tuntas mencapai 39 siswa. 

 

5.2.  Saran 

  Berdasarkan simpulan di atas, penulis dapat memberikan saran agar hasil 

belajar siswa meningkat. Saran yang data diberikan adalah: 

a. Bagi Guru 

Guru dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam proses 

belajar mengajar dan menambah refensinya dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Make a Match agar pembelajaran dapat 

menjadi lebih menyenangkan dan menjadi lebih termotivasi dengan 
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demikian diharapkan hasil belajar siswa pun dapat meningkat, sehingga hal 

ini dapat memperbaiki mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. 

b. Bagi Siswa 

Siswa dapat aktif dalam kegiatan belajar mengajar dan menyampaikan ide-

ide serta gagasan yang dimiliki secara sistematis dan logis dalam kegiatan 

belajar mengajar. Selain itu, dapat memupuk pribadi siswa  aktif, kreatif, 

dan bertanggung jawab baik secara individu maupun kelompok. Belajar 

sambil bermain merupakan salah satu pembelajaran yang menyenangkan 

bagi siswa sehingga siswa menjadi bersemangat dalam proses kegiatan 

belajar mengajar. 

c. Bagi Sekolah 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat dalam upaya 

peningkatan kualitas pembelajaran Matematika di sekolah. Sehingga Kepala 

Sekolah dapat memberikan masukan dan motivasi para guru dalam 

menerapkan model pembelajaran yang aktif dan inovatif serta dapat 

melahirkan siswa-siswa yang aktif dan kreatif dalam upaya meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


