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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan metode pembelajaran Index Card Match pada siswa kelas IV di 

SD Negeri 92 Kendari dilaksanakan dalam dua siklus yaitu siklus I dan 

siklus II. pada siklus I aktivitas guru pada pertemuan I (pertama) yaitu 

79,16% kemudian pada pertemuan kedua sebesar 83,33%, dan pada siklus 

II pertemuan I (pertama) yaitu 91,66% kemudian pada pertemuan kedua 

sebesar 95,83%. Sedangkan untuk aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 

pertama yaitu 80,95% kemudian pada pertemuan kedua sebesar 85,17% 

dan pada siklus II pertemuan pertama yaitu 95% kemudian pada 

pertemuan kedua sebesar 100%, jadi dari pertemuan kepertemuan 

berikutnya aktivitas guru dan siswa mengalami peningkatan. 

2. Hasil belajar IPS siswa kelas IV sebelum diterapkan metode pembelajaran  

index card match rata-rata nilai belajar siswa adalah 68,86 dengan 

persentase 52,17% (pra siklus). Setelah dilakukan siklus I diperoleh nilai 

rata-rata sebesar 75,47, dengan persentase 69,56% dan pada siklus II 

meningkat dengan nilai rata-rata 80,69 dengan persentase 86,95%. 

Kenaikan persentase pada siklus II ini telah memenuhi indikator kinerja 

yang telah ditetapkan yaitu 80%. Kemudian, peningkatan hasil belajar dari 

nilai rata-rata yang diperoleh sebelum pra siklus tersebut, setelah siklus I 

mengalami peningktan hasil belajar sebesar 33.33% setelah itu dari siklus 



 
 

78 
 

I mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 25%, dan peningkatan 

persentase keseluhan dari pra siklus ke siklus II sebesar 66,6% .   

5.2 Limitasi Penelitian 

Limitasi atau kelemahan pada penelitian terletak proses penelitian, penulis 

menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terjadi banyak kendala dan 

hambatan. Salah satu faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam 

penelitian ini adalah waktu dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. 

Waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran di kelas IV SDN 92 

Kendari yaitu dari pukul 07.15-09.40 WITA. Karena keterbatasan waktu dan 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran, peneliti mencoba mengevesiensikan 

dengan memberikan batas waktu kepada siswa untuk mempelajari pelajaran 

yang diberikan dan membuat pelajaran lebih menyenangkan dengan metode 

index card match. Hal ini berpengaruh pada signifikansinya model 

pembelajaran dengan metode index card match yang dijadikan variable 

terhadap peningkatan hasil belajar siswa 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas ini, maka lebih efektifnya 

pelaksanaan proses belajar mengajar IPS, sehingga dapat memberikan hasil 

yang optimal bagi siswa, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut: 

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

menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi dalam melaksanakan 

proses pembelajaran. 

2. Bagi guru mata pelajaran : Diharapkan dapat menetukan atau memilih dan 

menerapkan model pembelajaran yang bervariasi dalam mengajarkan 
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materi IPS, salah satunya adalah Pembelajaran index card match, agar 

hasil yang diharapkan dapat tercapai. 

3. Kepada siswa : Diharapkan untuk terus termotivasi dalam meningkatkan 

aktivitas pembelajaran terhadap pelajaran-pelajaran yang lainnya. Karena 

penelitian ini hanya dilakukan di kelas Ivb SDN 92 Kendari pada tahun 

ajaran 2019/2020, maka perlu diadakan penelitian yang lebih lanjut. 

4. Kepada peneliti selanjutnya : Hendaknya menjadi bahan perbandingan 

untuk menerapkan berbagai metode pembelajaran khususnya metode 

Pembelajaran index card match untuk mengajarkan materi IPS 

5. Untuk penelitian dengan tujuan dan model yang serupa hendaknya 

dilakukan perbaikan-perbaikan agar diperoleh hasil yang lebih baik.


