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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan skripsi sesuai dengan apa yang telah 

dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1 Adanya perbedaan motivasi belajar matematika siswa SMP Negeri 2 

Lalan, Musi Banyuasin dengan menggunakan metode Index Card Match. 

Hal ini dibuktikan dari hasil perhitungan nilai angket motivasi belajar 

matematika kelas kontrol dan kelas eksperimen yaitu dengan nilai angket 

kelas kontrol 68,5 dan nilai angket kelas eksperimen 80,00. Yang mana 

kelas kontrol dikategorikan “termotivasi” sedangkan kelas eksperimen 

terkategori “sangat termotivasi”. 

2 Ada pengaruh penerapan metode Index Card Match terhadap motivasi 

belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Lalan, Musi 

Banyuasin. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis Uji-t yang diperoleh 

dalam perhitungan yaitu to = 2,346 adalah lebih besar dari tt = 2,00 pada 

taraf signifikan 5% yaitu 2,346 > 2,00 , sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima. Ini berarti antara kelas yang menggunakan metode Index Card 

Match dan yang tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Dengan 

demikian penerapan metode Index Card Match terbukti memiliki pengaruh 
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tehadap motivasi belajar Matematika siswa di kelas VIII SMP Negeri II 

Lalan, Musi Banyuasin. 

B. Saran 

Memperhatikan hasil penelitian sebagaimana disampaikan dalam 

kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan masukan berupa saran-saran 

sebagai berikut: 

1 Kepada guru matematika diharapkan dapat mengambil sisi positif dari 

penelitian ini sehingga bersedia menerapan metode Index Card Match 

dalam proses belajar mengajar matematika di kelas guna untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

2 Bagi peneliti pribadi sekiranya penelitian ini bisa dijadikan sebagai modal 

pengetahuan tentang metode mengajar yang akhirnya dapat dipergunakan 

untuk mempersiapkan diri dalam proses belajar mengajar matematika pada 

masa sekarang dan mendatang. 

3 Bagi para peneliti selanjutnya kiranya tidak melakukan kekurangan 

penelitian yang terdapat pada penelitian ini, maka dari itu: 

a. Sebaiknya bahan penelitian (angket, LKS, RPP, soal pre test dan post 

test) terlebih dahulu divalidasi oleh pakar 

b. Sebaiknya antara wawancara dan penelitian jarak jangan terlalu jauh. 

4 Kepada pihak sekolah sekiranya penelitian ini dapat dijadikan informasi 

positif yang dapat dijadikan salah satu alternatif dalam mengembangkan 

dan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. 


