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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Siklus 1 dan Siklus 2 

maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Penerapan metode pembelajaran mind mapping pada pelajaran IPA dengan 

materi perubahan kenampakan bumi dan benda langit serta perubahan 

lingkungan, mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Ini terbukti dengan 

terjadinya peningkatan hasil belajar siswa pada Siklus 1 sebesar 23,3% dan 

pada Siklus 2 sebesar 13,3%. 

2. Melalui hasil observasi diketahui penerapan metode mind mapping terbukti 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun langkah-langkah 

pembelajaran mind mapping yang terbukti meningkatkan hasil belajar siswa 

adalah sebagai berikut: 

a. Siswa menggunakan simbol dalam pembuatan peta pikiran 

b. Siswa menggunakan warna spidol untuk menghubungkan topik utama 

ke sub-sub topik yang ada. 

c. Siswa menjaga ketenangan kelompok. 

 

5.2. SARAN 

5.2.1. Saran Teoretis 

Penggunaan metode mind mapping terbukti sangat efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Kaligentong Ampel. 

Terbukti dengan meningkatnya hasil belajar siswa mulai dari dilaksanakannya 

Siklus 1 dan berlanjut peningkatan hasil belajar kembali pada saat 

dilaksanakannya Siklus 2. Sehingga metode mind mapping dapat digunakan oleh 

guru sebagai salah satu metode pembelajaran. 
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5.2.2. Saran Praktis 

a. Guru 

 Dalam menggunakan metode mind mapping guru harus mampu 

menumbuhkan kreatifitas siswa dengan memberikan contoh penggunaan simbol-

simbol dan warna untuk menarik siswa dalam pembuatan catatan ini. Guru juga 

harus pandai memberikan penjelasan kepada siswa bahwa dalam pembuatan 

catatan berbentuk mind mapping ini hal-hal yang perlu dicatat adalah hal-hal yang 

penting saja, atau dengan kata lain siswa harus mampu menyederhanakan materi 

yang kompleks. 

 

b. Sekolah 

Karena metode mind mapping sudah terbukti dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa, sekolah dapat mempertimbangkan penggunaan metode ini di kelas 

lain, tidak hanya di kelas IV saja. Karena cara ini terbukti efektif dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi guru tidak hanya menggunakan metode 

yang itu-itu saja seperti ceramah. Guru bisa menjadikan metode ini sebagai 

metode pembelajaran yang baru agar anak tidak merasa bosan. 

 

c. Siswa 

Siswa yang biasanya bosan jika dihadapkan dengan guru yang ketika 

menyampaikan materi pembelajaran hanya dengan menggunakan metode ceramah 

saja, dapat membuat catatn sendiri dengan menggunakan metode pembelajaran 

Mind mapping karena sudah terbukti dapat meningkatkan hasil belajar dengan 

penerapannya yang menarik. Metode ini juga mempermudah siswa mempelajari 

kembali catatan yang telah dibuat serta tidak membuat siswa bosan karena catatan 

ini menggunakan warna-warna dari spidol. Dengan demikian penerapan metode 

mind mapping menjadikan hasil belajar siswa meningkat. 

 

 

 


