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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Aktivitas belajar peserta didik dengan model Make a Match khususnya 

pada materi pokok Perubahan Lingkungan Fisik dan Pengaruhnya 

terhadap Daratan mengalami peningkatan peningkatan yaitu dari siklus I 

sebesar 6,55, meningkat menjadi 9,42 pada siklus II. 

2.  Hasil belajar peserta didik dengan menggunakan model Make a Match 

khususnya pada materi pokok Perubahan Lingkungan Fisik dan 

Pengaruhnya terhadap Daratan mengalami peningkatan yaitu dari siklus I 

rata-rata hasil belajar sebesar 66,32 dengan ketuntasan belajar sebanyak 

57,9%. Pada siklus II diperoleh data rata-rata hasil belajar peserta didik 

75 dengan ketuntasan belajar secara klasikal 84,2%. Dari data tersebut 

terlihat, bahwa ada peningkatan hasil belajar peserta didik setelah 

diterapkan model pembelajaran Make a Match 

B. Saran 

Berdasarkan pengamatan peneliti selama melakukan penelitian tindakan 

kelas pada kelas IV semester II di MI Miftahul Huda, Kalipucang kecamatan 

Jatibarang kabupaten Brebes, peneliti menyajikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan masukan serta informasi bagi pihak sekolah guna 

meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran IPA  

khususnya materi perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap 

daratan di MI Miftahul Huda Kalipucang Kec. Jatibarang Kab. Brebes. 

2. Bagi Peserta didik  

Untuk memberikan motivasi belajar kepada peserta didik dalam 

pembelajaran IPA materi pokok perubahan lingkungan fisik dan 
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pengaruhnya terhadap daratan serta memperkenalkan model 

pembelajaran Make a Match. 

3. Bagi Guru 

Dapat mengenalkan pembelajaran yang bervariasi yang dapat 

meningkatkan  kompetensi yang berupa hasil belajar peserta didik 

dengan menggunakan model pembelajaran Make a Match. 

4. Bagi Penulis 

Menambah wawasan dan pengalaman baru yang dapat digunakan 

dalam proses belajar mengajar di masa mendatang. 

C. Penutup 

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang 

telah melimpahkan kesehatan, rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti, tak 

lupa kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Meskipun penulisan 

skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang ada, maka dengan kerendahan hati 

dan dengan usaha yang semaksimal mungkin penulis telah berusaha menulis 

tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan 

harapan semoga apa yang disajikan oleh penulis dapat bermanfaat bagi kita 

semua dan khususnya para pembaca. 

Kemudian kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan 

demi kesempurnaan skripsi ini. Demikianlah penelitian skripsi yang dapat 

penulis susun, apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam 

pembuatan skripsi ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan penulis 

dan kelebihan serta kebenaran yang ada  itu semua karena ridho Allah. Sekian 

dari penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah 

senantiasa melimpahkan segala rahmat-Nya kepada penulis, keluarga penulis, 

dan kepada pembaca yang budiman 

 

 


