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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai penggunaan  model 

pembelaran  make a match dalam pembelajran IPS pada kelas VIII SMP N 1 

Kasui Way  Kanan , maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penggunaan model pembelajaran Make a Match berpengaruh signifikan 

terhadap hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran IPS terpadu SMP 

N 1 Kasui, dapat dilihat darinilai Thitung (5.022) >Ttabel (2.04)sehingga H0

ditolak. Nilai rata-rata pada kelas eksperimen yang diberikan model 

pembelajaran Make a Match lebih tinggi dibandingkan dengan pada saat 

pretestsebelum diberikan model pembelajaran Make a Match, dapat dilhat 

dari hasil rata-rata kelas eksperimen pada saat posttestadalah 68.77, dan 

nilai rata-rata pada saat pretestadalah 48.10.

2. Taraf signifikansi dari pengaruh penggunaan model Make a Match 

dikatagorikan kuat, hasil penghitungan nilai taraf signifikansi sebesar 

0.682 dilihat dari tabel taraf signifikasi termasuk kategori kuat dengan 

kadar determinasi sebesar 46,82%. Serta dilihat dari persentase 6 jenjang 

prilaku kognitif dengan penerapan model pembelajaran Make a Match

lebih tepat dalam pencapaian indikator pada jenis pengetahuan.
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B. Saran

Setelah dilakukan penelitian dan dilihat dari kesimpulan peneliti menyarankan 

sebagai berikut:

1. Model pembelajaran make a matchyang telah diterapkan di SMP N 1 

Kasui pada mata pelajaran IPS disarankan dapat diterapkan pada kelas 

yang siswanya cendrung pasif, yang susah bersosialisi dan susah 

bekerjasama karena model pembelajaran make a match merupakan model 

pembelajaran yang dimana siswanya dapat bekerjasama, mencari pasangan 

sambil memahami mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang 

menyenangkan.

2. Dalam menggunakan model pembelajaran make a march, guru ataupun 

peneliti yang lain disarankan untuk merencanakan secara matang baik itu 

perancangan pembelajaran, instrumen, ataupun pengelolaan waktu, dan 

membuat susasana kelas kondusip agar siswa siap menerima 

pembelajaran, tercipta susasana kelas yang aktif dan menyenangan, dan

dapat mencapai tujuan pembelajaran.

3. Pembaca atau peneliti yang lain dapat menggunakan model pembelajran 

make a match tidak hanya untuk mengetahui hasil belajar pada mata 

pelajaran IPS saja tetapi dapat digunakan pada mata pelajaran yang lain.


