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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap upaya pengembangan 

pembelajaran IPA dengan model Mind Mapping untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik diperoleh kesimpulan: 

1. Proses pembelajaran dengan model Mind Mapping dapat meningkatkan 

hasil belajar peserta didik dengan perencanaan secara maksimal guru 

harus benar-benar memahami model Mind Mapping sehingga proses 

pembelajaran berjalan lancar. Guru mempersiapkan sumber belajar yang 

dibutuhkan, mengalokasikan waktu yang tepat, menentukan jenis 

penilaian yang sesuai. Perencanaan disusun dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

2. Proses pembelajaran dengan model Mind Mapping merupakan model 

pembelajaran dengan teknik mencatat seperi pohon. Proses pencatatan 

dimulai dari satu kata yang merupakan pokok bahasan yang akan 

disampaiakan, kemudian membentuk cabang-cabang yang merupakan 

bagian dari pokok bahasan, selanjutnya membentuk ranting begitu 

seterusnya. Proses pencatatan menggunakan warna, bentuk dan simbol 

sehingga menarik dan memudahkan peserta didik dalam memahami 

materi.  



 

 

71 

 

3. Penerapan Model Mind Mapping pada pembelajaran IPA dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik, ditandai dengan peningkatan 

perolehan nilai rata-rata peserta didik. perolehan pada siklus I mencapai 

62,04 pada siklus II mengalami peningkatan yang baik dengan 

mencapaian nilai rata-rata 79,13. Dengan penerapan model Mind 

Mapping pada proses pembelajaran yang telah dilakukan, menunjukan 

proses pembelajaran berjalan aktif. 

 

B. Saran 

Bagi Pendidik 

1. Guru harus merencanakan pembelajaran dengan model Mind Mapping 

secara maksimal, diantaranya mempersipakan sumber belajar, alokasi 

waktu yang sesuai dan mempersiapkan sistem penilaian yang sesuai 

2. Mind Mapping dilakukan pada kegiatan akhir pembelajaran untuk 

mengetahui tingkat pemahaman dan kreatifitas peserta didik terhadap 

materi yang telah dipelajari 

3. Guru harus menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran dan mampu menarik minat peserta didik 

untuk mengukuti pembelajaran secara aktif 

Bagi Sekolah 

1. Menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan dalam setiap proses 

pembelajaran 

2. Mendukung terhadap setiap kegiatan pembelajaran 
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3. Mengikut sertakan para guru dalam kegiatan pelatihan/seminar 

pendidikan yang sesuai 

Bagi Dinas Pendidikan 

1. Dinas Pendidikan yang paling bertanggung jawab terhadap 

perkembangan pendidikan, diharapkan dapat melakukan pembinaan 

secara berkesinambungan. 

2. Mengalokasikan anggaran yang tepat untuk keperluan sekolah 

 


