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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan temuan dan pembahasan pada pelaksanaan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang menerapkan model Make a Match untuk  

meningkatkan keterampilan sosial siswa, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Perencanaan pembelajaran pada keterampilan sosial siswa dengan 

menerapkan model Make a Match perencanaan tindakan yang telah 

dilakukan penulis yaitu merancang perencanaan untuk melakukan 

tindakan siklus 1 dan siklus 2. Adapun hal-hal yang akan dilakukan 

pada tahap perencanaan tindakan yaitu menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), membuat daftar kelompok peserta didik, 

menyusun lembar observasi penelitian aktivitas siswa dan guru, dan 

lembar observasi keterampilan sosial siswa, mendiskusikan RPP dan 

instrumen penelitian dengan dosen pembingbing, serta 

mendokumentasikan pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

2. Pelaksanaan pembelajaran dengan model Make a Match untuk 

meningkatkan keterampilan sosial siswa terdiri dari beberapa tahapan 

yaitu, tahap kegiatan awal, tahap pembagian kelompok, tahap memberi 

aturan, tahap penilaian, dan tahap kegiatan akhir. Penelitian ini telah 

dilaksanakan selama 2 siklus, terlihat efektivitas penggunaan model 

Make a Match dalam meningkatkan keterampilan sosial siswa. 

Penggunaan model ini membuat siswa menjadi lebih aktif dalam proses 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, 

karna siswa belajar sambil bermain mencari kartu pasangan, serta 

melatih kedisplinan dan melatih kerjasama antar siswa. Beberapa 

kendala yang muncul pada saat melaksanakan model Make a Match 

dapat diatasi dan diimprovisasi penulis dan hasil refleksi, sehingga 

kendala yang muncul tidak menjadi masalah besar bagi penuls. 
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3.  Peningkatan keterampilan sosial siswa menunjukan peningkatan yang 

termasuk kategori sangat baik. Sebelum siswa mendapatkan tindakan 

berupa penerapan model Make a Match, siswa memiliki keterampilan 

sosial yang lemah dengan kategori cukup baik dengan rata-rata nilai 58, 

akan tetapi setelah siswa menggunakan model Make a Match terlihat 

peningkatan keterampilan sosial siswa pada siswa kelas V berkategori 

sangat baik yaitu dengan rata-rata nilai 82. Dengan demikian 

peningkatan keterampilan sosial siswa semakin berhasil dan meningkat 

dalam setiap siklus melalui penerapan model Make a Match. 

 

B. Saran  

Pada pelaksanaan pembelajaran terkadang tidak selalu sesuai 

dengan perencanaan oleh penulis, kesulitan mengatur siswa menjadi salah 

satu kendala dalam pembelajaran. untuk itu, diadakan perbaikan dalam 

pembelajaran sehingga proses kegiatan belajar mengajar dapat lebih baik. 

Penulis memberikan saran peneliti yang akan datang yaitu: 

a. Waktu pelaksanaan pembelajaran menggunakan model Make a Match 

harus lebih ditambah lagi karna masih kurang maksimal. 

b. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran menggunakan model Make a 

Match guru harus lebih mempersiapkan segalanya sehingga 

penggunaan model Make a Match dapat lebih terlihat efektivitasnya. 

c. Guru harus lebih memotivasi siswa pada saat proses pembelajaran agar 

konsentrasi siswa tidak terbagi. 

d. Penggunaan model Make a Match  tidak perlu menggunakan 

pembiayaan yang besar, pemilihan kertas origami, dan kreatifitas kita 

untuk membuat kartu soal dan jawaban yang menarik dapat 

meringankan pembiayaan. 

 


