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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan pembahasan penelitian mengenai penerapan model pembelajaran 

make a match dalam materi pembelajaran materi perjuangan melawan penjajah 

dan pergerakan Nasional Indonesia dapat ditarik simpulan sebagai berikut.  

1. Proses perencanaan penerapan model pembelajaran make a match berjalan 

dengan baik, dilihat pada kegiatan kinerja guru dan aktivitas peserta didik 

dalam belajar yang terus mengalami peningkatan, sehingga proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan efektif.  

2. Pelaksanaan model pembelajaran make a match pada materi perjuangan 

melawan penjajah dan pergerakan Nasional Indonesia di kelas V 

mengalami peningkatan dari  setiap siklusnya. Dilihat dari hasil kuesioner 

motivasi peserta didik terdiri dari 1 peserta didik dengan kategori cukup, 

14 peserta didik dengan kategori baik, dan 6 peserta didik dengan kategori 

sangat baik, hal ini peneliti simpulkan bahwa penelitian ini dianggap 

berhasil. 

3. Motivasi belajar  peserta didik kelas V pembelajaran IPS dengan 

menerapkan model pembelajaran make a match meningkat pada setiap 

siklusnya. Hal ini dapat diketahui dari perolehan skor dari setiap tes. 

Penerapan peningkatan motivasi terdiri dari delapan aspek motivasi yaitu 

memiliki gairah yang tinggi, penuh semangat, memiliki rasa ingin tahu, 

mampu jalan sendiri, memiliki rasa percaya diri, memiliki konsentrasi, 

kesulitan dianggap tantangan dan memiliki kesabaran. Proses 

pembelajaran motivasi belajar peserta didik, dengan menerapkan model 

pembelajaran make a match. Hasil Kuesioner motivasi peserta didik terdiri 

dari 1 peserta didik dengan kategori cukup, 14 peserta didik dengan 

kategori baik, dan 6 peserta didik dengan kategori sangat baik, hal ini 

peneliti simpulkan bahwa penelitian ini dianggap berhasil.  
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B. Rekomendasi  

Berdasarkan implikasi dari hasil penelitian, berikut ini dikemukakan 

rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

upaya meningkatkan kualitas pembelajaran motivasi belajar di Sekolah Dasar, 

khususnya dalam menerapkan dan mengembangkan model pembelajaran make a 

match.  

1. Dalam proses pembelajaran, penguasaan make a match dalam kegiatan 

belajar mengajar perlu dimaksimalkan untuk meminimalisir rasa bosan 

dan tidak terjadi kegaduhan. 

2. Pada pelaksanaan pembelajaran, penggunaan model pembelajaran 

dipastikan dapat menarik perhatian peserta didik serta dapat terjangkau 

oleh penglihatan peserta didik guna memudahkan belajar. 

3. Peserta didik bisa diberikan penegasan saat pemberian intruksi dalam 

kegiatan belajar, serta dengan memberikannya hadiah untuk siswa yang 

paling tertib dalam mengikuti pembelajaran tersebut dapat meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik.  

 

 

 


