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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI  

 

   BAB V ini berisi simpulan dari hasil penelitian dengan disertai saran yang 

disertai hasil pengamatan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Pada siklus I, II dan 

III pada pembelajaran sejarah di kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Palimanan melalui 

penerapan metode peta konsep.  Dalam bab ini juga ditulis rekomendasi untuk pihak- 

pihak terkait berdasarkan hasil penelitian yang telah dicapai. 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian tindakan kelas mengenai penerapan 

metode peta konsep untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam mata pelajaran 

sejarah. dikelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Palimanan  dapat diambil simpulan sebagai 

berikut : 

 Pertama,  sebelum menerapkan metode peta konsep diperlukan  proses 

perencanaan agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik .  Perencanaan 

yang  dilakukan berupa menyusun RPP (Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran) yang 

didalamnya meliputi materi pembelajaran, media pembelajaran , alat evaluasi serta 

teknik  atau langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan teknik 

yang digunakan yaitu peta konsep. Dalam proses penyusunannya peneliti 

menyesuaikan kondisi siswa didalam kelas. Siswa diajak berpatisipasi aktif dan 

menuangkan ide dalam  proses pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas siswa.  

Kedua, berkaitan dengan pelaksanaan tindakan penerapan metode peta konsep 

untuk meningkatkan kreativitas siswa pada mata pelajaran sejarah di kelas XI IPS 4 

SMAN 1 Palimanan Cirebon. Pada tahap ini peneliti mengaplikasikan RPP yang telah 

disusun sebelumnya. Dalam proses pelaksanaan penerapan metode peta konsep  siswa 

dibagi kedalam lima kelompok dengan tugas dan peran yang berbeda, yaiu kelompok 
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penyaji yang bertugas untuk mempresentasikan materi yang sedang dibahas, 

kelompok  II dan III bertugas sebagai kelompok penjawab pertanyaan yang diberikan 

oleh kelompok penanya, dan kelompok penyimpul yang bertugas memberikan 

kesimpulan. Sebelum peran dan tugas tersebut dilaksanakan para siswa harus 

memperhatikan penjelasan materi yang diberikan guru. Setelah pemberian materi 

,para kelompok mulai melakukan tugas dan peranannya masing-masing. Kemudian 

pembelajaran dilanjutkan dengan proses pembuatan peta konsep. Diharapkan dengan 

penerapan metode peta konsep dalam proses pembelajaran, siswa mampu 

meningkatkan kreativitas dalam proses pembelajaran sejarah. Setiap siklus tindakan, 

kreativitas dalam diri siswa meningkat ketika siswa mengikuti dan menyelesaikan 

tugas yang diberikan guru dalam pembelajaran sejarah. kreativitas siswa dilihat dari 

berbagai aspek yaitu sikap yang mencerminkan Rasa ingin tahu, Bersifat imajinatif, 

Merasa tertantang oleh kemajemukan dan  memiliki Sifat menghargai. Secara 

keseluruhan, pelaksanaan proses pembelajaran dengan menerapkan metode peta 

konsep dalam setiap siklusnya dapat meningkatkan kreativitas siswa di kelas XI IPS 4 

Ketiga, adalah hasil penelitian yang mengacu pada peningkatan kreativitas 

siswa  melalui penerapan metode peta konsep pada pelajaran sejarah di kelas XI IPS 

4. Peningkatan kreativitas siswa dapat dilihat dari hasil pengamatan yang dilakukan 

setiap siklus tindakan. Berdasarkan data hasil penelitian setelah diterapkannya 

metode peta konsep kreativitas siswa bertahap menunjukan peningkatan disetiap 

siklusnya. Pada pelaksanaan tindakan I kreativitas siswa masih kurang baik. 

Kemudian pada pelaksanaan II,dan III kreativitas siswa selalu mengalami 

peningkatan sampai pada kategori sangat baik. 

Keempat solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan 

metode peta konsep untuk  meningkatkan kreativitas siswa dalam mata pelajaran 

sejarah. selama proses tindakan peneliti mendapat beberapa kendala seperti siswa 

yang  belum terbiasa mengunakan metode pembelajaran yang diterapkan, pengaturan 

alokasi waktu yang kurang cermat, minat siswa yang kurang terhadap mata pelajaran, 

kedisplinan siswa, kurang kerjasama siswa, siswa sulit  fokus dan memperhatikan 
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bahan atau tema yang telah diberika oleh guru. Solusi untuk mengatasi kendala-

kendala tersebut antara lain : memberikan penjelasan dan bimbingan terhadap siswa 

yang belum paham terhadap metode peta konsep, mengatur kembali alokasi waktu 

yang lebih efektif, sikap tegas  guru saat pembelajaran berlangsung, menyiapkan 

materi dan media yang menarik, ,memberikan reward kepada kelompok terbaik. 

B. REKOMENDASI   

Berdasarkan hasil temuan, terdapat rekomendasi yang ingin peneliti 

sampaikan kepada berbagai pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Rekomendasi tersebut diharapkan dapat membuat pembelajaran sejarah lebih baik 

dan efektif, sebagai upaya untuk memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran 

sejarah yang dilaksanakan di sekolah. Terdapat hal-hal yang amsih harus diperhatikan 

kembali oleh pihak-pihak terkait dan peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan 

penelitian dengan metode peta konsep sehingga peneliti memberikan beberapa saran, 

yaitu: 

Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan 

pengalaman baru dalam pengunaan metode pembelajaran khususnya penerapan peta 

konsep dalam pembelajaran sejarah untuk meningkatkan kreativitas belajar siswa. 

Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian lainnya dalam upaya 

mengembangkan metode peta konsep untuk pembelajaran. 

Bagi siswa, sebaiknya siswa senantiasa meningkatkan kreativitas dalam diri 

mereka dalam proses pembelajaran dengan baik, dan ikut berpartisipasi dalam 

pembelajaran hal ini mampu meningkatkan rasa ingin tahu dan pemahaman terhadap 

materi yang dipelajari.  

Bagi guru, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi baru 

guru dalam mengembangkan metode pembelajaran, terutama dalam kegiatan belajar 

mengajar sejarah di kelas. Selain itu, penerapan metode peta konsep dapat dijadikan 

suatu alternatif solusi untuk menghadapi masalah pembelajaran yang ada di kelas. 

Melalui metode ini, pembelajaran sejarah akan lebih berpusat pada siswa, dan 
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diharapkan dengan keadaan seperti demikian, kreativitas belajar siswa terhadap 

materi khususnya dalam pembelajaran sejarah dapat berkembang. 

Bagi sekolah, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak 

sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran 

sejarah, umumnya untuk pembelajaran yang lainnya. Penelitian ini di harapkan dapat 

memberikan sumbangan yang positif bagi pembelajaran sejarah di sekolah. 

Penelitian ini bukan merupakan hasil yang sempurna, hal ini disebabkan 

keterbatasan peneliti dalam mendeskripsikan dan membahas permasalahan dalam 

penelitian. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai penerapan 

metode peta konsep untuk meningkatkan kreativitas belajar yang dapat dijadikan 

acuan untuk sekolah,guru,ataupun calon guru yang hendak melakukan kegiatan 

penilitian ataupun calon guru yang hendak melakukan penelitian ataupun yang 

mengharapkan tumbuhnya kreativitas belajar pada siswa khususnya dalam 

pembelajaran sejarah. 

Demikian simpulan dan rekomendasi yang dapat penulis kemukakan, semoga 

bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan khususnya bagi perkembangan 

pembelajaran sejarah di sekolah, dan umunya bagi dunia pendidikan.  

 

 


