
 

51 
Gregorius Guntur Bastian, 2018 
EFEKTIVITAS PENERAPAN METODE MIND MAPPING DALAM 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN 
KONSTRUKSI BANGUNAN DI SMKN 3 KUNINGAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLEMENTASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil uji yang telah dilaksanakan menunjuka4n bahwa penerapan 

metode mind mapping pada mata diklat Konstruksi Bangunan di 

SMK Negeri 3 Kuningan mendapatkan hasil akhir                 

(4,170  4,8) = Ho ditolak. Dengan kata lain penerapan metode 

mind mapping dinilai Efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa. Selain itu, hasil perhitungan nilai gain yang dinormalisasi (N-

gain) pada kelas eksperimen didapat hasil sebesar 0.60 yang berarti 

bahwa penerapan metode pembelajaran mind mapping dapat 

diterapkan dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata diklat 

Konstruksi Bangunan. 

2. Penerapan metode pembelajaran mind mapping mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa dimana rata-rata nilai pretest pada 

kelas eksperimen yaitu sebesar 40.35 dan mencapai 76.94 pada 

posttest. Disisi lain, nilai rata-rata pretest pada kelas kontrol yaitu 

sebesar 40.48 dan mencapai 64.85 pada posttest. Sehingga, meskipun 

terjadi peningkatan hasil belajar siswa di kelas kontrol, peningkatan 

hasil belajar tersebut tidak sebesar di kelas eksperimen. 

 

5.2 Implementasi dan Rekomendasi 

Dalam penelitian ini, penulis ingin memberi beberapa saran yang 

diperoleh dari hasil analisis data sebagai suatu pertimbangan dalam 

peningkatan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran. Diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Pendidik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pilihan alternatif 

model pembelajaran kepada pendidik yaitu penggunaan metode 

pembelajaran mind mapping dalam pelaksanaan KBM baik pada 

mata diklat Konstruksi Bangunan maupun mata pelajaran lainnya. 

Dalam metode pembelajaran ini bisa digunakan sebagai salah satu 
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strategi pembelajaran yang cukup efektif untuk meningkatkan 

semangat dan hasil belajar siswa. 

2. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai alternatif pengembangan 

kurikulum yang dapat digunakan dalam pembelajaran baik itu 

pembelajaran pada mata diklat Konstruksi Bangunan maupun 

pembelajaran lainnya.  

3. Bagi Peneliti 

Diharapkan pada penelitian berikutnya, peneliti lain dapat mengkaji 

dan meneliti kembali penggunaan metode pembelajaran mind 

mapping dalam pembelajaran untuk cakupan yang lebih luas lagi dan 

lebih baik lagi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang 

dibutuhkannya.  

 


