
 

101 
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1.   Terdapat peningkatan yang signifikan terhadap pemahaman konsep siswa 

yang belajar dengan menggunakan metode Mind Mapping dan dengan 

siswa yang menggunakan  metode pembelajaran konvensional. Dengan 

demikian dapat diketahui bahwa metode mind mapping dapat 

meningkatkan pemahaman konsep siswa pada mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan 

2. Terdapat peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan memecahkan 

masalah siswa yang belajar dengan menggunakan metode Mind Mapping 

dan dengan siswa yang menggunakan  metode pembelajaran konvensional. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa metode mind mapping dapat 

meningkatkan kemampuan memecahkan masalah siswa pada masalah-

masalah kewarganegaraan. 

3. Pembelajaran PKn dengan metode Mind Mapping dapat terlaksana sesuai 

dengan sintaksnya selama tiga kali pertemuan. Setiap langkah 

pembelajaran yang dilaksanakan sudah mencerminkan langkah-langkah 

pembelajaran Mind Mapping Guru yang mengajar pelajaran PKn juga 
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menyatakan bahwa pembelajaran PKn dengan metode Mind Mapping 

sangat relevan untuk diterapkan pada konsep keputusan bersama dan bisa 

diterapkan pada konsep PKn yang lain. 

 
B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan 

beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada guru dalam mengembangkan dan meningkatkan 

pembelajaran PKn dengan  menggunakan metode Mind Mapping sebagai 

salah satu alternatif metode pembelajaran di sekolah dasar, maka  harus 

memperhatikan: (a) sajian bahan ajar berupa masalah yang dapat menarik 

minat siswa,  (b) tidak perlu cepat-cepat memberi bantuan pada siswa, agar 

perkembangan intalelektual siswa maksimal, (c) intervensi yang diberikan 

harus minimal dan ketika benar-benar dibutuhkan siswa,  

2. Diharapkan guru dalam mengembangkan pembelajaran PKn dapat 

menumbuhkan sikap positif  yang terkandung dalam pembelajaran Mind 

Mapping yakni menjadikan pemebelajran yang menyenangkan dan seakan-

akan pembelajran adalah milik siswa 

3. Diharapkan kepada kepala sekolah untuk selalu memotivasi para guru di 

sekolah yang ia pimpin untuk menjadikan dan mengembangkan metode-

metode pembelajaran inovatif khususnya metode Mind Mapping sebagai 

salah satu alternatif metode pembelajaran di sekolah dasar pada umumnya 

dan pada mata pelajaran PKn  pada khususnya. 
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4. Bagi para pembuat kebijakan khusus bidang studi PKn di Sekolah Dasar, 

model pembelajaran Mind Mapping juga dapat menjadi rujukan sebagai 

metode pembelajaran PKn yang alternatif untuk menjadikan pembelajaran 

menjadi menyenagkan. Pembelajaran dengan mind mapping dapat 

menjadikan pembelajaran PKn tidak membosankan karena siswa berperan 

aktif dalam proses pembelajaran. Siswa dapat menjadi fokus dengan 

pembuatan mind mapping. Dengan penggunaan metode mind mapping, 

maka pembelajaran PKn akan sangat jauh dari kesan semula yaitu 

pembelajaran yang membosankan. Suasana pembelajaran PKn sangat 

“kondusif” dan materi yang ingin dipahami serta diambil nilainya dapat 

dipahami secara penuh oleh siswa. 

 

 

 


