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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil temuan, analisis data dan pembahasan hasil penelitian, maka 

dapat dibuat simpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan motivasi belajar siswa antara sebelum dan sesudah 

penerapan model pembelajaran kooperatif teknik make a match pada kelas 

eksperimen dalam pembelajaran IPS di SMP Negeri 40 Bandung. Motivasi 

belajar IPS siswa lebih tinggi setelah penerapan teknik make a match dalam 

proses pembelajaran materi perpajakan. 

2. Tidak terdapat perbedaan motivasi belajar siswa antara sebelum dan sesudah 

penerapan metode konvensional pada kelas kontrol. Penerapan metode 

konvensional yang masih didominasi oleh guru kurang cocok diterapkan dalam 

proses pembelajaran IPS terutama pada materi sistem perpajakan Indonesia, 

karena pada materi ini konsep-konsep yang harus dipahami siswa cukup banyak 

dan siswa juga harus berlatih cara menghitung tarif pajak, sehingga jika guru 

hanya menerapkan metode konvensional, siswa akan merasa bosan. 

3. Terdapat perbedaan antara motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen yang 

menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik make a match dan kelas 

kontrol yang menerapkan metode pembelajaran konvensional. Pembelajaran IPS 

yang dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah membahas materi 

sistem perpajakan. Namun jika dibandingkan, motivasi belajar pada kelas 

eksperimen mengalami peningkatan yang cukup signifikan daripada kelas 

kontrol. 

 
B. Implikasi 

Berdasarkan beberapa simpulan diatas, terdapat implikasi dari hasil penelitian 

sebagai berikut: 
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1. Siswa pada kelas eksperimen sudah dapat belajar untuk menghargai waktu 

yaitu pada saat pembelajaran berlangsung tidak banyak siswa yang bermain 

handphone dan ketika guru meminta mengerjakan soal, siswa segera mengerjakan 

dan tidak lagi menunda pengumpulan tugas. Kedisiplinan pengumpulan tugas 

belum terlihat pada siswa kelas kontrol. Siswa masih banyak yang 

mengumpulkan tugas ketika jam pelajaran telah berakhir. 

2. Penerapan model pembelajaran kooperatif teknik make a match dalam 

pembelajaran IPS di kelas eksperimen dapat bermanfaat bagi siswa yang kurang 

aktif dalam mengemukakan pendapat. Hal ini karena ketika pembelajaran 

berlangsung, siswa harus presentasi mengenai hasil pencarian pasangan kartunya. 

Sehingga siswa terlatih untuk berbicara didepan umum dan tidak lagi merasa 

malu jika ingin bertanya atau mengemukakan pendapat. 

3. Pembelajaran IPS di kelas kontrol yang menerapkan metode konvensional 

memberikan kesempatan yang sama kepada siswa untuk aktif mengeluarkan 

pendapat dan menjawab pertanyaan guru. Namun, siswa yang antusias untuk 

terlibat dalam aktivitas belajar tidak sebanyak siswa pada kelas eksperimen. 

 
C. Rekomendasi 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif teknik 

make a match dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPS 

materi pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 40 

Bandung, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut. 

1. Motivasi belajar siswa baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol 

mengalami peningkatan setelah diberikan perlakuan. Tetapi jika dibandingkan, 

kelas eksperimen mengalami peningkatan yang lebih tinggi. Direkomendasikan 

agar teknik make a match diujicobakan sebagai salah satu teknik pembelajaran 

IPS untuk materi lain. 

2. Motivasi belajar siswa pada indikator mengumpulkan tugas tepat waktu juga 

mengalami peningkatan. Sebelum perlakuan, siswa yang menjawab setuju hanya 

4 orang dan setelah perlakuan yang menjawab setuju sebanyak 23 orang. Hal ini 
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berarti siswa sudah mengumpulkan tugas tepat waktu, tetapi guru harus 

memeriksa tugas yang dikerjakan siswa apakah sudah tepat atau belum. Tugas 

yang diberikan kepada siswa tidak hanya menekankan pada batas waktu, tetapi 

juga harus memperhatikan kualitas pekerjaan siswa dalam menjawab soal. 

Kualitas pekerjaan siswa harus diperhatikan karena banyak siswa yang sudah 

tepat waktu mengumpulkan tugas tetapi hasil pekerjaan yang dilakukan siswa 

belum memuaskan. 

3. Indikator motivasi belajar yang mengalami peningkatan tetapi belum 

signifikan adalah banyaknya jumlah siswa yang masih menanyakan jawaban 

kepada guru ketika mengerjakan soal dan masih sedikit siswa yang dapat 

memberikan pendapat saat pembelajaran IPS berlangsung. Jadi kepada guru-guru 

selain mengajarkan materi, disarankan untuk memupuk rasa percaya diri kepada 

siswa agar siswa mengetahui kemampuannya dan tidak malu untuk 

menyampaikan argumen ketika pembelajaran IPS. 

4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencoba meneliti pengaruh penerapan 

model pembelajaran kooperatif teknik make a match pada subyek yang berbeda 

atau pada tingkatan yang lebih tinggi, misalnya pada kelas yang lebih tinggi 

maupun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti Sekolah Menengah 

Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan, sebagai pembanding dengan hasil 

penelitian yang telah dilakukan. 


