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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran dengan menerapkan strategi pembelajaran Make a 

Match pada siswa kelas X Putri IPA 2 Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin 

dapat dilihat dari aktivitas guru dan siswa yang dilaksanakan dalam dua 

siklus yaitu siklus I dan siklus II. Kemudian pada setiap pertemuan dalam 

siklus I dan II mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat 

dilihat pada siklus I (1) aktivitas guru mencapai 78,57% dan pertemuan 

kedua mencapai 85,71% sedangkan pada siklus II (1) mencapai 89,28% 

dan pertemuan kedua mencapai 92,85%.  Adapun untuk aktivitas siswa 

siklus I (1) mencapai 75,86% dan pertemuan kedua mencapai 86,20% 

sedangkan pada siklus II (1) mencapai 89,65%  dan pertemuan kedua 

mencapai 93,10% aktif. 

2. Hasil belajar mata pelajaran Fiqih siswa kelas X Putri IPA 2 Madrasah 

Aliyah Darul Mukhlisin dengan menerapkan strategi pembelajaran Make a 

Match dapat ditingkatkan. hal ini dapat dilihat dari nilai prasiklus sampai 

siklus II yakni nilai rata-rata prasiklus mencapai 54,94, dengan ketuntasan 

belajar mencapai 35,29% dan setelah tindakan siklus I ketuntasan belajar 

menjadi 76,47% dengan nilai rata-rata 76,47. Ketuntasan belajar setelah 

siklus II menjadi 88,23% dengan nilai rata-rata 86,71. Adapun 
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peningkatan hasil belajar dari pra siklus ke siklus I sebesar 11,16%. 

Kemudian peningkatan hasil belajar dari pra siklus ke siklus II sebesar 

15,01% dan siklus I ke siklus II sebesar 15,38%. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti mengajukan saran untuk 

peningkatan pembelajaran:  

1. Kepada pihak sekolah agar memberikan himbauan kepada guru-guru 

supaya menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi dalam 

melaksanakan proses pembelajaran,  

2. Kepada guru mata pelajaran agar menjadikan strategi pembelajaran Make 

a Match sebagai salah satu strategi pembelajaran yang dapat diterapkan di 

dalam kelas dalam rangka peningkatan hasil belajar, 

3. Kepada peneliti selanjutnya, agar penelitian ini dapat menjadi acuan dalam 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan strategi Make a 

Match atau strategi pembelajaran aktif lainnya dan menerapkannya pada 

mata pelajaran yang beragam selain Fiqih serta kekurangan-kekurangan 

dalam proses penelitian ini kiranya dapat diperbaiki dan ditingkatkan 

dalam rangka mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.  
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