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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran Mind Mapping dapat meningkatkan kreativitas belajar yang ditandai 

pula dengan meningkatnya hasil belajar tematik pada siswa kelas IV SDN 

Tegalrejo 01 Salatiga semester 1 tahun 2018/2019. Hal ini dibuktikan dengan 

hasil penelitian sebagai berikut: 

 Peningkatan kreativitas belajar siswa. Pada siklus I Kreativitas belajar 

siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan Mind Mapping siklus I meningkat 

menjadi 15 atau 52%, di siklus II 20 siswa atau 69%. Pada kriteria baik di siklus I 

9 siswa atau 31%, siklus II 9 siswa atau 31%. Pada kriteria cukup pada siklus I 4 

siswa atau 14%, siklus II tidak ada. Pada kriteria kurang di siklus I 1 siswa atau 

3%, siklus II tidak ada.  

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Sekolah 

 Penggunaan model pembelajaran Mind Mapping dapat dijadikan referensi 

untuk meningkatkan proses, kreativitas dan hasil belajar siswa di SDN Tegalrejo 

01 salatiga. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan menggunakan model 

Mind Mapping, mampu meningkatkan kreativitas siswa kelas 4. 

5.2.2. Bagi Guru  

Guru dapat menerapkan model pembelajaran yang lebih bervariasi dalam 

pembelajaran Tematik salah satunya dengan model pembelajaran Mind Mapping  

karena dengan model pembelajaran ini dapat menciptakan suasana pembelajaran 

yang lebih menyenangkan, siswa aktif, komunikasi antar siswa lancar dan lebih 

semangat belajar. Selain itu dengan penerapan model pembelajaran Mind 

Mapping terbukti dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa. Guru hendaknya 

juga menggunakan media atau alat peraga yang dapat membantu proses 

pembelajaran sehingga pencapaian tujuan pembelajaran lebih efektif dan efisien 

salah satunya dengan gambar atau benda-benda sekitar. Selanjutnya dalam 
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kegiatan diskusi agar semua siswa aktif untuk menjawab pertanyaan, guru 

harus lebih mengkondisikan siswa untuk mendengarkan dan menjawab 

pertanyaan dan diberikan batasan waktu agar kegiatan diskusi lebih efektif. 

5.2.3 Bagi Siswa 

Siswa dalam mengikuti model pembelajaran Mind Mapping harus 

bersungguh-sungguh dan aktif baik dalam kegiatan diskusi maupun tanya jawab, 

selain itu pada saat dilakukan pembahasan jawaban secara bersama-sama siswa 

harus lebih memperhatikan agar pemahaman terhadap materi pelajaran menjadi 

lebih baik. Kerjasama, saling berbagi, saling memahami peran dan karakteristik 

yang berbeda dalam pembelajaran harus selalu diterapkan baik dalam pelajaran 

Tematik. 

5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini adalah penelitian dalam pelajaran Tematik  dengan 

menekankan konsep yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, untuk itu bagi 

peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian penggunaan model 

pembelajaran Mind Mapping agar tidak hanya meningkatkan kreativitas belajar 

siswa maupun hasil belajar siswa dalam ranah kognitif saja tetapi juga hasil 

belajar pada ranah afektif. 

 


