
 

92 
Mareni Hendiyani Simarmata, 2014 
Upaya meningkatkan pemahaman dan aktivitas lisan siswa pada materi perjuangan 
melawan penjajah  melalui Metode mind mapping bergambar di kelas v sdn 2 suntenjaya 
kabupaten bandung barat 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka simpulan yang diperoleh sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pembelajaran IPS menggunakan metode mind mpping 

membuat siswa tampak lebih aktif dan antusias dalam proses pembelajaran 

dikarenakan proses pembelajaran beorientasi pada siswa. Siswa yang 

membangun pengetahuannya melalui handout yang diberikan kemudian 

direpresentasikan menjadi sebuah mind mapping. Setelah itu siswa 

mempresentasikan hasil mind mapping di depan kelas.  

2. Melalui penerapan metode Mind Mapping dapat meningkatkan aktivitas 

lisan siswa baik berupa pertanyaan maupun pernyataan (mengemukakan 

pendapat, tanggapan,saran).  

3. Melalui penerapan metode Mind Mapping dapat meningkatkan pemahaman 

siswa pada pelajaran IPS materi Perjuangan Melawan Penjajah. Peningkatan 

pemahaman yang terjadi adalah siswa mampu menjawab soal dengan 

bahasanya sendiri atau tidak terpaku pada bahan ajar (textbook).   

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan maka beberapa saran yang diberikan sebagai 

berikut: 

1. Bagi guru, penerapan pembelajaran menggunakan metode mind mapping 

bergambar membutuhkan pengelolaan kelas dan waktu yang baik, sehingga 

diperlukan perencanaan kegiatan pembelajaran agar proses pembelajaran 

menjadi lebih efektif. Metode mind mapping dapat dijadikan sebuah pilihan 

metode dalam pembelajaran karena dapat memberikan sebuah inovasi 

dalam pembelajaran IPS yang berdampak positif dalam meningkatkan 

pemahaman dan aktivitas siswa.  

2. Bagi sekolah, melalui penelitian ini semoga dapat membantu dalam 

meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di sekolah, sebab apabila
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guru mengaplikasikan metode ini kegiatan belajar mengajar cenderung akan 

berdampak positif. Sehingga model ini dapat digunakan saat mengajarkan 

pemahaman siswa terhadap pelajaran IPS. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, pada hal ini peneliti berharap metode ini bisa 

dicoba untuk dilakukan pada mata pelajaran dan kelas lain sehingga dapat 

menjadi pertimbangan guna meningkatkan proses penelitian secara umum. 

Selain itu peneliti berpesan agar lebih mempersiapkan pendalaman materi 

yang lebih baik, ataupun dengan mengelaborasikan metode ini dengan 

teknik maupun metode yang lain sehingga dapat menciptakan sesuatu yang 

baru dapat berguna bagi dunia pendidikan secara keseluruhan.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


