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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

        Berdasarkan hasil penenlitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada 

bab sebelumnya bahwa pembelajaran menggunakan metode mind mapping berbasis 

kata-kata mutiara memberikan pengaruh terhadap keterampilan membaca 

pemahaman dan keterampilan menulis narasi dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional. Maka dapat disimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan dan hasil 

yang telah didapatkan, bahwa rancangan proses pembelajaran melalui metode Mind 

mapping berbasis kata-kata mutiara terhadap keterampilan membaca pemahaman dan 

keterampilan menulis narasi lebih baik dibandingkan dengan rancangan pembelajaran 

pada kelas konvensional. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai rata-rata keterampilan 

membaca pemahaman dan keterampilan menulis narasi pada kelas eksperimen, yaitu : 

1. Nilai rata-rata keterampilan membaca pemahaman pada kelas eksperimen pascates 

yaitu 91, sedangkan nilai rata-rata kelas kontrol pascates yaitu 81,25. Terlihat pula 

nilai signifikansi dengan nilai thitung sebesar 4,225 lebih besar daripada ttabel dengan 

taraf signifikansi α=0,05 sebesar 0,320 maka dengan ini tolak H0 dan Ha diterima. 

2. Nilai rata-rata menulis narasi kelas eksperimen pascates yaitu 81, sedangkan nilai 

rata-rata kelas kontrol pascates yaitu 71,5. terlihat pula nilai signifikansi dengan 

nilai thitung sebesar 2,512 lebih besar daripada ttabel dengan taraf signifikansi α=0,05 

sebesar 0,320 maka dengan ini tolak H0 dan Ha diterima. 

Dengan demikian, pada penelitian ini metode yang digunakan dapat dikatakan 

memberikan pengaruh terhadap keterampilan membaca pemahaman dan menulis 

narasi pada siswa kelas eksperimen.  

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru pun menjadi lebih terarah 

dengan dibuatnya suatu rancangan proses pembelajaran melalui metode Mind 

mapping Berbasis kata-kata mutiara terhadap keterampilan membaca pemahaman dan 

keterampilan menulis narasi melalui langkah-langkah yang ingin dicapai. 
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Peserta didik tidak lagi merasa jenuh atau bosan, karena pembelajaran 

melibatkan kedua belahan otaknya untuk aktif sehingga melalui metode Mind 

mapping para siswa bebas berimajinasi dan menuangkannya dalam peta pikiran yang 

kemudian mereka tuangkan dalam tulisan serta lebih antusias dan bersemangat dalam 

belajar. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil akhir penelitian, maka diajukan suatu saran dari penulis, 

diharapkan bisa memberi referensi untuk dunia pendidikan khususnya di Sekolah 

Dasar melalui pembelajaran menggunakan metode mind mapping berbasis kata-kata 

mutiara. Untuk itu dengan adanya penelitian ini mudah-mudahan hasil penelitian ini 

bisa lebih berkembang dengan digunakannya rancangan penelitian ini di lembaga-

lembaga sekolah. Metode penelitian ini bisa jadi alternatif yang dapat digunakan bagi 

proses pembelajaran dan para pengajar hendaknya selalu mempertimbangkan 

pembelajaran yang akan disampaikan dengan membuat rancangan proses 

pembelajaran terlebih dahulu, agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik, tidak 

monoton, dan memberikan semangat tersendiri bagi para siswanya.  

Dengan adanya penelitian yang berjudul Pengaruh metode Mind mapping 

berbasis kata-kata mutiara terhadap keterampilan membaca pemahaman dan 

keterampilan menulis narasi ini hendaknya bisa juga diterapkan pada pembelajaran 

bahasa Indonesia terhadap dua keterampilan berbahasa, yaitu Keterampilan membaca 

dan keterampilan menulis. 

 


